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RESUM 
 
La finalitat per decidir de realitzar, aquest treball, està basada en la meva experiència 
professional al capdavant de la Seguretat i Salut, en un projecte de gran envergadura a la 
fabrica de Súria (El Bages), de potassa i sal mineral provinent de les mines de Silvinita de la 
mateixa localitat. 
 
Jo, treballant en una empresa de consultoria i serveis de prevenció, vaig ser escollit per 
realitzar les funcions de RECURS PREVENTIU, per part de l’empresa CONTRACTISTA 
adjudicatària del projecte, ja que el perfil tècnic que sol·licitava aquesta empresa, tenia que 
complir una sèrie de requisits, ser coneixedor de obres de construcció (experiència 
demostrable), formació tècnica en el sector de la construcció (Arquitectura Tècnica o similar),  
formació en Prevenció de Riscos Laborals (TPRL intermedi o superior). 
 
Intento exposar la metodologia de treball d’aquest perfil tècnic tant a peu d’obra i com a 
control de documentació a revisar, treball d’oficina. Ja que les funcions que realitza aquest 
perfil tècnic i el tipus d’obra, engloba una sèrie de gestions documentals i actualització i 
renovació de registres de actes relacionats amb la seguretat i salut del projecte en qüestió. 
 
Realitzar una recerca del marc legal (Reials Decrets, Lleis, ordres, etc) d’aplicació directa a 
les funcions del recurs preventiu en matèria de seguretat i salut, expressant i manifestant que 
el marc legal es molt ampli i extens, he realitzar un resum de les normatives principals i 
especifiques en el sector de la Construcció. 
 
Abans de exposar les funcions i treballs per part del Recurs Preventiu, i el marc legal, faig una 
breu explicació de la Historia de la Industria Minera a la població de Súria (Bages), 
descobriment, impacte a la població, cronologia de propietaris de la fabrica, fins al moment 
actual, ja que aquesta fabrica de separació de sal i potassa provinent de la Silvinita (mineral 
procedent de les mines), està realitzant una gran inversió per reformar, i suplementar la 
producció del mineral sent referent a nivell mundial, després de sofrir una gran crisis del 
sector que casi obliga tancar la fabrica, al no ser rentable amb els sistemes i producció que 
existien fins abans de la forta inversió, així es convertirà en una fabrica per ser rentable. 
 
Arribant a la conclusió definitiva que la figura del Recurs Preventiu (RP) contractat com a 
Servei de Prevenció Aliè (SPA) a empreses externes de consultoria i assessorament en matèria 
de seguretat i salut laboral, ofereixen un perfil tècnic superior al requerit per les funcions que 
dictamina el marc legal, per tal de optimitzar el perfil del tècnic escollit per realitzar funcions 
que també realitzaria el Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
D’aquesta manera l’empresa CONTRACTISTA adjudicatària del projecte de Construcció, 
subcontractant el RECURS PREVENTIU, obté un doble perfil tècnic amb una única persona 
degut a la formació i experiència en el sector de la Prevenció de Riscos Laborals. 
(subcontractat)                                                         (Personal propi d’empresa Contractista) 
Recurs Preventiu (SPA)---------------------------�  - Recurs Preventiu segons marc legal. 

- Tècnic Prevenció Riscos laborals. 
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GLOSSARI 
 
- SILVINITA:   KCl, clorur de potassi.     
 
- RP: Recurs Preventiu. 
 
- SPA: Servei de Prevenció Aliè. 
 
- TPRL: Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals. (poden ser de nivell superior o intermedi) 
 
- PFC: Projecte Final de Carrera. (En que fa referencia a Arquitectura Tècnica, estudis del 
alumne.) 
 
- PSS: Pla de Seguretat i Salut. En referencia al projecte de construcció que es menciona. 
 
- CAE: Coordinació d’Activitats Empresarials. Segons R.D. 171/2004. 
 
- PEO: Pla d’Emergència d’Obra. 
 
- COSS: Comissió de Seguretat i Salut. 
 
- B.O.E.: Butlletí Oficial de l’Estat. “Boletín Oficial del Estado”. Espanya. 
 
- CE: Distintiu d’identitat  de la Comunitat Europea. Marcatge CE. 
 
- S. i S.: Seguretat i Salut. 
 
- EPI: Equip de Protecció Individual. 
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PREFACI  
 
A finals de l’any 1912 es va produir un esdeveniment clau que marcaria el futur de Súria i la 
comarca del Bages fins al dia d’avui: René Macary i Emili Viader van descobrir l’existència 
de potassa a partir de l’explotació d’un pou situat a la zona coneguda com el Salí, que havien 
obert l’any anterior. Des d’aleshores i especialment a partir de l’any 1918, quan l’empresa 
Solvay va iniciar l’explotació industrial del mineral, l’evolució i el desenvolupament de Súria 
han anat lligats indestriablement al de la potassa.  
 
Gairebé cent anys després, una gran inversió en aquestes instal·lacions, després de haver 
passat una crisis que casi que acaba amb la fabrica, IBERPOTASH-ICL, amb capital 
bàsicament provinent del Orient Mitjà (Israel), i també de capital Nord Americà, aposta per 
remodelar i adequar les instal·lacions, ja velles i poc productives, i obren una sèrie de grans 
projectes per assolir una expansió a nivell mundial, per la obtenció del mineral de la Sal i la 
Potassa, provinent d’un mineral comú, denominat SILVINITA. 
 
Dins de les instal·lacions existents es projecten tres grans projectes: 
 

a. AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE FLOTACIÓ, SILVINITA. Procés de segregació 
del mineral per obtenció de sal i potassa. 
 

b. AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE COMPACTACIÓ DE LA POTASSA. Es on se 
realitza la tasca de granular de nou la potassa per comercialitzar-la amb millor sortida 
de mercat. 

 
c. CREACIÓ DE LA NOVA PLANTA DE CRISTALITZACIÓ DE LA SAL. La sal 

sobrant del procés i degut al poc valor al mercat, s’aposta per fer un tractament a 
aquest producte amb una puresa del 99,9 %, creant així una sal de gran puresa. 

 
Aquest PFC que presento, fa referència al treball que he realitzat en el projecte primer:  
 
Ampliació de la Planta de Flotació de la SILVINITA, un projecte englobat al marc legal de 
les obres de Construcció. Obra contractada per l’Empresa SERIDOM Servicios integrales, i 
que subcontracta la Prevenció de Riscos Laborals amb la figura del RECURS PREVENTIU, a 
l’empresa en que jo estic treballant, NOVOTEC Consultores, S.A del grup APPLUS. 
 
EXPOSICIÓ DEL RECURS PREVENTIU, COM A TECNIC COMPETENT 
CAPDAVANTER EN EMPRESA CONTRACTISTA. COM A SPA (Servei de 
Prevenció Aliè.) 
 
La figura del Recurs Preventiu, en aquest projecte, es la persona principal i capdavantera en 
matèria de Seguretat i Salut per part de l’empresa contractista principal d’aquest projecte. Els 
Recursos Preventius que ofereixen les empreses de consultoria com a servei de prevenció aliè 
(SPA), en aquest apartat, seleccionen com a tècnics per aquests treballs a Tècnics de 
Prevenció de Riscos Laborals, un nivell de mes capacitat que el que es necessita per realitzar 
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aquesta funció (Recurs Preventiu 60 hores, Nivell Bàsic), d’aquesta manera per una posició de 
nivell bàsic (Recurs Preventiu), presenten un perfil de tècnic amb mes capacitat i formació, 
aconseguint atribuir funcions de major responsabilitat a un sol tècnic, per fer les funcions que 
tindrien que fer dos persones diferents. (Recurs Preventiu i Tècnic Prevenció Riscos laborals). 
 
Aquest Perfil de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals, (intermedi o superior), degut a la 
seva formació i capacitació, pot arribar a gestionar totes les facetes que comporta la seguretat 
i Salut a les obres de construcció a nivell d’obra i revisió documental, tanmateix com elaborar 
els Plans de Seguretat i Salut dels projectes de les empreses contractistes i els seus 
corresponents annexes i procediments de treball.  
 
En aquest projecte es reparteix els càrrecs tècnics de l’empresa contractista de la següent 
manera. 

1. Director de projecte. ( 1 membre). 
2. Cap d’obra o Director de Construcció. (1 membre). 
3. Supervisors i activadors de especialitats de l’Obra. (5 membres) 

 
� Obra Civil. 
� Elèctric. 
� Mecànica. 
� Equips de treball i Maquinaria. 
� Posada en funcionament de les instal·lacions. 

4. Recurs Preventiu. ( 1 membre). Seguretat i Salut. Com a SPA. 
(servei prevenció aliè). 

5. Tècnic de Qualitat. (1 membre). Subcontractat. 
Administració i Comptabilitat control de costos. (2 membres) 
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INTRODUCCIÓ. 
 
La figura del RECURS PREVENTIU (RP), en obres de construcció, es una figura essencial 
per la realització i seguiment dels projectes que engloba el Reial Decret, R. D. 1627/1997, del 
24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. La seva presencia en aquest tipus de projectes, es una eina bàsica per el servei de 
prevenció per les empreses CONTRACTISTES principals, en la gestió de la Seguretat i Salut 
en el desenvolupament dels treballs que s’hi realitzen. 
 
Tot i així, cada vegada amb mes freqüència i naturalitat, les empreses de construcció, 
subcontracten aquests serveis a empreses que realitzen consultoria o ofereixen aquesta figura 
per realitzar aquesta tasca tan complexa com necessari. Nomenada com a Servei de Prevenció 
Aliè, (SPA), aquesta tasca te cada cop mes importància dins de l’organització preventiva a les 
obres de construcció. 
 
En els últims anys, jo, treballant per una d’aquestes empreses que ofereixen aquest serveis i 
assessorament a grans empreses del sector de la construcció de nivell nacional i internacional, 
he tractat aquest perfil en obres de diferents sectors com l’energètic, químic, petroquímic, 
energies renovables, etc. He participat en molts projectes relacionats en aquests sectors 
productius i emmarcats en el sector de la construcció. Com a treballador de l’empresa 
APPLUS Norcontrol-NOVOTEC, S.A. en els últims tres anys, i realitzant les tasques dins de 
l’àrea de Prevenció de Riscos Laborals, he experimentat un coneixement d’aquesta matèria 
realitzant serveis i assessorament com a Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals a grans 
empreses reconegudes internacionalment, alguna d’aquestes empreses com IBERDROLA, 
ENDESA, SUDKABEL GmbH, ABB (Asea Brown Boveri, S.A.), (dins del sector energètic), 
DOW Chemical Iberia, S.A., REPSOL, (sector petroquímic), ENWESA Operaciones, (sector 
nuclear), entre altres. Hi en especial i a la que faig referència el meu projecte i treball final de 
carrera, es per l’empresa, IBERPOTASH-ICL, que realitza l’explotació de les mines de SAL-
POTASSA  a la comarca del Bages, en especial a la fabrica situada a SÚRIA, on està situada 
la planta de producció del material provinent de les mines de la mateixa població. 
 
En aquest interesant projecte, es basa en la ampliació, renovació i nova producció del mineral 
que prové de la mina, en diferents projectes. 
 
En el meu cas en particular, la meva tasca estava en la gestió en matèria de Seguretat i Salut, 
contractat com a RECURS PREVENTIU (RP), com a SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ 
(SPA), contractat per una empresa de nom SERIDOM Servicios Integrales, que tenia 
contractada com ha obra de construcció, la “Ampliació de la Planta de Flotació de la 
SILVINITA”, un mineral de la que s’extreu la potassa i la sal. 
 
Les funcions que el RP, realitza en aquest projecte, van molt mes allà de les que especifica el 
marc legal, dels serveis de prevenció. Una tasca que basada especialment en el seguiment i 
assessorament de les accions productives dels projectes, en el meu cas, tenia la singularitat de 
gestionar tots els aspectes que fan referència a la Prevenció de Riscos laborals,(PRL), tant a 
peu d’obra com a persona física a la zona de treball inspeccionant i assessorant les feines i 
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mesures preventives, el compliment del Pla de Seguretat i Salut (PSS), els seus annexes i 
procediments de treball, com les tasques mes relacionades a treballs de gestió de la seguretat a 
nivell de documentació i de treballs d’oficina, amb particularitat realització de registres 
d’obra, reunions, Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE), i tot lo relacionat amb la 
comunicació de la Comissió de Seguretat i Salut que pertany al projecte. Suportant així una 
càrrega força  important a nivell de la gestió i la necessitat de fer complir la part de la PRL, en 
tots els seus aspectes. 
 
El treball que presento, engloba tot i cada una de les accions que realitza el RP, com a SPA en 
una obra de construcció de nova creació i en una planta existent, la gestió de la PRL, els seus 
registres i seguiments dels aspectes preventius , i enfocat dins del marc legal existent en PRL. 
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Nucli de la Memòria 
 
Capítol 1    LA POTASSA A SÚRIA. 
 
1.1 La descoberta del jaciment. 

 
La revolució industrial és el principal esdeveniment que va marcar la història del segle XIX a 
Catalunya. Va produir un creixement econòmic fins aleshores desconegut, va incidir de 
manera destacada en els àmbits de la tecnologia i el treball i, sobretot, va modular la nostra 
manera de ser, la nostra història i la nostra cultura. En el cas de Súria i el Bages, aquesta 
incidència es va fer palesa especialment a partir dels anys 20 del segle XX amb la posada en 
funcionament de l’explotació minera. 
 
L’any 1909, el francès René Macary va obtenir, entre d’altres, la concessió d’una mina de sal 
a Súria i es va associar amb Emili Viader, enginyer i director de les salines de Cardona, per 
iniciar l’any 1911 les feines al pou del Salí. I a finals de l’any 1912 en aquell pou s’hi va 
descobrir potassa, fet que va donar lloc a una autèntica febre en la recerca del mineral per tota 
la conca catalana. De la importància del que va significar el descobriment des d’un primer 
moment, ens en dóna idea el gran nombre d’eminents geòlegs que es van interessar pel 
jaciment i que van fer repetides visites a Súria a inicis dels anys 20: d’espanyols vinculats al 
Instituto Geológico y Minero de España, com Felipe Bauzà, Lluís Marià Vidal, César Rubio i 
Agustí Marín, i d’estrangers com Hoyt S. Gale o Eric Harbort. 
 

 
Foto 1.1. Fotografies d’Emili Viader i Solé i René Macary Gay de Laflorance, descobridors del jaciment de 

potassa a Súria. 
 
Poc temps després, Macary i Viader van vendre les seves concessions a una companyia 
francesa que, al seu torn, les va vendre a l’empresa química belga Solvay l’any 1919. La 
Solvay havia iniciat les seves recerques a Súria uns anys abans i els primers sondejos van 
indicar l’extensió i la bona qualitat del mineral, de manera que va acabar apostant pel 
jaciment català enmig dels interessos de diferents companyies i de les vicissituds de la Guerra 
Mundial. 
L’any 1920 construiria la societat Minas de Potasa de Súria que explotaria el jaciment durant 
més de 60 anys. 
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1.2 La posada en marxa de l’explotació minera. 
 
Entre els anys 1917 i 1920, la Solvay va comprar més de 44 hectàrees repartides pel municipi 
on avui encara s’alcen les principals edificacions construïdes: les fàbriques, els magatzems i 
una línia de ferrocarril entre Manresa i Súria, la qual, actualment encara s’utilitza pel transport 
de la potassa. L’enginyer Louis Dupont, el primer director, va encapçalar la construcció de 
totes les infraestructures i el seu successor, Van Styvoort, va posar en marxa el procés 
d’explotació, fabricació i comercialització. Entre els anys 1924 i 1928 l’explotació ja 
funcionava a ple rendiment i comptava amb un molí, l’edifici dels decantadors, la fàbrica 
química, tallers, magatzems, el polvorí, els diversos forns i la xemeneia. També es va 
construir un sistema aeri de transport de la potassa entre Cardona i Súria, conegut com el 
Cable de Cardona. 
 
1.3 La transformació de Súria. 
 
Va ser precisament gràcies a l’ajuda de l’empresa Solvay que es produïren alguns dels 
avenços més importants per a la modernització de Súria, com l’arribada de l’aigua corrent, el 
telèfon, la millora de les comunicacions o la construcció de l’actual casa consistorial i les 
escoles. 
 
La posada en funcionament de les mines de Súria va significar, a més del canvi radical de la 
fisonomia d’un poble que fins aleshores vivia de l’explotació de l’agricultura, la vinya i les 
indústries tèxtils, l’arribada d’una quantitat important de gent que faria aflorar els postulats 
del sindicalisme i l’anarquisme. Els nouvinguts arribaren primer dels pobles del voltant, 
posteriorment de tot Catalunya i més tard, especialment, d’Almeria, Múrcia i Aragó. 
 
La immigració estava sent un dels principals fenòmens de desenvolupament social, urbanístic 
i humà de Súria i amb l’obertura de 3 noves explotacions (pou II i pou III en els anys 50 i pou 
IV en els anys 70) es produí una segona onada immigratòria. En aquells anys la producció de 
potassa va augmentar de manera exponencial coincidint amb la consolidació de l’explotació i 
l’empresa va continuar amb les polítiques paternalistes envers els seus treballadors: les festes 
de Santa Bàrbara, homenatges a treballadors, sortides d’empresa, els lots de Nadal... Famílies 
senceres, avis, pares i fills sentien la mina com a part essencial del seu món. 
 

    
Foto 1.2. Fàbrica Mines de Potassa de Súria i imatge d’un barri obrer construït a Súria arran de l'arribada de 

la primera onada migratòria. 
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Als inicis dels anys 80, la Solvay va deixar Súria i el jaciment va a passar a mans de l’INI 
(Instituto Nacional de Industria), qui s’encarregà de la seva explotació fins l’any 1998 en què 
va a passar a mans privades amb el nom d’Iberpotash. 
 
1.4 Passats 100 anys després de la descoberta 
 
La mineria és encara avui la principal activitat econòmica de Súria i dóna ocupació a gran 
nombre de suriencs i residents en poblacions properes. Cent anys després de la descoberta, el 
jaciment és avui explotat per l’empresa ICL-Iberia  amb un renovat optimisme i els esforços 
centrats en els nous projectes que han de convertir Súria i la comarca del Bages en referents 
mundials de l’explotació i la comercialització de sal, un nou producte que ben aviat s’afegirà 
a la potassa en aquests 100 anys d’història del complex miner més important de Catalunya. 
 

 
Foto 1.3 Carregant els explosius de la mina. 

 
 
1.5 Cronologia. 
 
1912 - Descobriment de la potassa a Súria (René Macary y Emili Viader) a nivell estatal. 
 
1918 - S’atorga les primeres concessions mineres. 
 
1925 - Minas de Potasa de Súria inicia les operacions del Pou I de Súria. 
 
1929 - Potasas Ibéricas, S.A. inicia les operacions mineres a Sallent. 
 
1948 - Minas de Potasa de Súria inicia las operacions a la Mina Cabanasses de Súria 
 
1972 - Neix Potasas del Llobregat per l’explotació de la Mina Vilafruns (Balsareny) 
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1982 - L’Estat es queda amb Minas de Potasa de Súria que es converteix en empresa pública i 
que se denominaria posteriorment Súria K (INI) 
 
1991 - Potasas del Llobregat es adquirida per l’Estat (INI), i juntament amb Súria K, es 
converteix en Grupo Potasas 
 
1998 - ICL compra  Grupo Potasas i es crea Iberpotash SA 
 
2012 - Es celebra el Centenari del descobriment de la potassa a Súria. 
 
2014 - El grup ICL procedeix a la unificació de marques de totes las empreses. Iberpotash 
passa a ser ICL Súria & Sallent. 
 
1.6 El mineral SILVINITA. 
 
Silvinita o silvina (KCl, clorur de potassi) de Súria. Igual com la halita, la silvinita cristal·litza 
en el sistema cúbic o regular i te duresa 2. Els cristalls de silvinita, incolors quan no contenen 
impureses, presenten normalment a el Bages tons de color mes o menys vermellosos, degut a 
la presencia de òxids de ferro. La silvinita es reconeix per el gust salat picant, mes o menys 
amarg en relació directa amb la quantitat de “carnalita” (clorur de magnesi i potassi hidratat) 
que continguin la mostra provada. La silvinita es el mineral explotat en las mines de potassa 
de Súria, Balsareny, Sallent i, fins l’any 1990 havent realitzat uns 1000 m de profunditat, a 
Cardona.  
En las zones no plegades, la silvinita es troba en dos capes a uns 100 m del sostre de la 
formació de Cardona. Normalment la silvinita es troba en làmines de centimètriques que 
alternen amb altres làmines paregudes de halita, formant la “roca” denominada sivinita. El 
terme potassa fa referència a qualsevol roca sedimentaria que contingui minerals rics en 
potassi. La silvinita s’utilitza especialment per la fabricació de abono. A la foto, el mineral tal 
i com surt de l’interior de la mina; una massa de cristalls petits de silvinita, de color taronja, 
travessada por una franja de cristalls incolors de halita.  

 

 
Imatge 1.4. Imatge del mineral SILVINITA, sortit de la mina. 

 
1.7 Fàbrica de Súria 
 
Són les instal·lacions industrials mineres per al tractament del mineral procedent de la mina 
Cabanasses, on, mitjançant processos  merament físics, se separen els components naturals del  
mineral (sals sòdiques i potàssiques, magma d’insolubles i altres en molt poca fracció) sense 
cap tipus de transformació química. Aquestes instal·lacions acullen també els magatzems de 
producte acabat, així com les instal·lacions per a la seva expedició efectiva en tren i/o camió. 
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Foto 1.5. Imatge de la fabrica i el seu entorn. Súria. 

 
1.8 Indret on m’inspira fer el PFC, treballant com a Recurs Preventiu. 
 
Es en aquest indret i degut a la inversió de capital per modernitzar la planta i per augmentar la 
producció de la Potassa i la sal, es on està inspirat aquest PFC per la meva presencia a un dels 
molts projectes de nova construcció de la planta de Súria, anomenat: 
 

“AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE FLOTACIÓ DE SILVINITA A IBERPOTASH 
(Súria)” 

 
SERIDOM, empresa contractista que adquireix la realització d’aquest projecte, subcontracta a 
l’empresa NOVOTEC Consultors, S.A., del grup APPLUS, la figura del RECURS 
PREVENTIU.  Aquesta empresa de assessoria i consultoria especialitzada en la Prevenció de 
Riscos Laborals, aporta aquest perfil professional del qual durant un cert temps vaig ser 
nombrat com a Tècnic competent per realitzar aquesta tasca tant il·lusionant com interesant 
per la tasca a realitzar dins del SERVEI DE PREVENCIÓ. 
 
La figura del RECURS PREVENTIU, en aquest projecte va molt mes allà de lo que se l’hi 
encomana en tasques preventives segons el marc legal. 
El seguiment de la Seguretat i Salut a peu d’obra, la gestió de la documentació d’empreses 
subcontractades i els seus treballadors, formació i informació a personal d’obra, gestionar i 
activar el Pla d’Emergència d’Obra (PEO), gestionar expedients sancionadors per actes 
insegurs, dirigir les reunions de la Comissió de Seguretat i Salut (COSS), supervisar annexes i 
procediments de treball, no contemplats al Pla de Seguretat i Salut (PSS), son algunes de les 
funcions que se destinen al RECURS PREVENTIU, que prèviament seguint un exhaustiu 
procés de selecció, amb experiència demostrable amb obres de Construcció i titulació com a 
Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals, son els requisits que l’empresa CONTRACTISTA 
demana per adquirir aquest perfil tècnic. 
 
 LA FIGURA DEL RECURS PREVENTIU (RP), COM A SERVEI DE PREVENCIÓ 
ALIÈ (SPA). EN PROJECTES D’OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ. SECTOR MINER. 
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Capítol 2.    EL RECURS PREVENTIU. (La figura com a tal) 
 

2.1 Què són els recursos preventius? 
 
Els recursos preventius són les persones encarregades de vigilar el compliment de les 
activitats preventives. Han de tenir la capacitat suficient, disposar dels mitjans necessaris i ser 
suficients en nombre, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es 
mantingui la situació que determini la seva presència (Llei 54/ 2003) Article 32 bis. 
 

 
Imatge 2.1. Art-. 32.bis del R.D. 54/2003 

 
2.1.1 Els Recursos Preventius són imprescindibles en qualsevol dels següents casos: 

 
• Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball.  

• Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com 
perillosos o amb riscos especials.  
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• Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigeixen a causa de les 
condicions de treball detectades.  

• Quan es realitzin activitats que comportin riscos especials com són: Treballs amb riscos 
especialment greus de caiguda des d’altura.  

• Treballs amb risc de soterrament o enfonsament.  
• Treball amb màquines antigues que no tenen declaració CE de conformitat.  
• Treballs en espais confinats.  
• Treballs amb risc d’ofegament per immersió.  
• Els treballs indicats en l’Annex II del RD 1627/97 d’obres de construcció. 

 

 
Imatge 2.2. ANNEX II. R.D. 1627/97. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquin riscos especials per 

la seguretat i la salut dels treballadors. 
 
 

2.1.2 Es consideren recursos preventius, als quals l’empresari pot assignar la 
presència, els següents: 

 
• Un o diversos treballadors designats de l’empresa.  
• Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l’empresa.  
• Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliens concertats per l’empresa. 

Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius aquests han de 
col·laborar entre si.  
 

Els recursos preventius a què es refereix l’apartat anterior han de tenir la capacitat suficient, 
disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en nombre per vigilar el compliment de les 
activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps en què es 
mantingui la situació que determini la seva presència. 
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No obstant l’assenyalat en els apartats anteriors, l’empresari podrà assignar la presència de 
forma expressa a un o diversos treballadors de l’empresa que, sense formar part del servei de 
prevenció propi ni ser treballadors designats, reuneixin els coneixements, la qualificació i 
l’experiència necessaris en les activitats o processos i comptin amb la formació preventiva 
corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic. 
 
En aquest cas, els treballadors han de mantenir la necessària col·laboració amb els recursos 
preventius de l’empresari. 
 

 
2.1.3 Tasques del Recurs Preventiu. 

 
• Estudia el pla de seguretat i salut de l'obra i els criteris preventius i de protecció que en 

ell s'estableixen per tal d'eliminar o controlar els riscos.  
• Controla que s'implanten adequadament les diferents mesures preventives i de 

protecció establertes al pla de seguretat i salut: Tanca perimetral de l'obra, proteccions 
individuals i col·lectives, informació i formació als treballadors sobre els riscos, 
senyalització de seguretat i salut, adequació dels equips de treball, etc.  

• Comprova l'eficàcia de les mesures preventives implantades.  
• Col·labora en la detecció d'anomalies o deficiències en matèria de seguretat i salut 

laborals.  
• Vigila els mètodes de treball utilitzats i l'aplicació de la normativa en matèria de 

prevenció de riscos laborals per part del personal.  
• Col·labora en l'organització interna de l'obra, en la planificació dels recursos i en el 

control de la documentació relativa a la prevenció de riscos laborals. 
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Capítol 3.       Una breu passada pel Marc Legal en matèria de  PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS (PRL). 
 
Dins d’aquest apartat, vull exposar de manera breu però entenedora de les principals lleis 
d’aplicació en matèria de seguretat i salut laboral en les obres de construcció, tal i com està 
catalogada el projecte en qüestió. 
 
Es gairebé molt i molt extensa el marc legal en aquest àmbit, son moltes les lleis, reials 
decrets, notes tècniques, notes de prevenció, circulars de seguretat, etc. Però vull posar un 
ordre i una breu explicació a lo que principalment està emmarcat dins del sector de la 
construcció. 
 
La Prevenció de Riscos Laborals, dins del sector de la construcció està involucrada en moltes 
persones que intervenen als projectes, des de el Coordinador de Seguretat i Salut (CSS), que 
seria el principal mandatari en seguretat i salut laboral, passant per els  Delegats de Prevenció, 
Caps d’Obra, Tècnics de Prevenció de Riscos Laborals (tant superiors com intermedis), 
Recursos Preventius (d’obra i d’empreses), Encarregats, etc, fins als propis treballadors que 
realitzen les feines. 
 
3.1. Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques de l'obra i que 
hauran de ser tinguts en compte durant la seva execució 
 
Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'una altra normativa 
específica que es pugui trobar en vigor. 
 
 

3.1.1  -Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
(B.O.E. nº 269, de 10 de noviembre de 1995). 

 
Que té per objecte promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, per mitjà de l'aplicació 
de mesures i el desenrotllament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos 
derivats del treball.  
 
A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos 
professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos 
derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels 
treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició. 
 

Pel compliment dels citats fins, la present Llei, regula les actuacions a desenrotllar 
per les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves 
respectives organitzacions representatives. 
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3.1.2  -Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció EN EL MARC de la Llei 

31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.  
(B.O.E. nº 256, de 25 de octubre de 1997) 

 
• Aquest Reial Decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, 
Subcontractista i Treballadors Autònoms i introdueix les figures del Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres. 
• El Reial Decret estableix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals i del Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament 
dels Servicis de Prevenció. 
• A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels 
riscos professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels 
riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la 
formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present 
disposició. 
• Per al compliment de lo mencionat, la present Llei, regula les actuacions a desenrotllar 
per les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves 
respectives organitzacions representatives. 
• Se tindrà especial atenció a: 
 
 CAPÍTOL I : Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions. 
 
 CAPÍTOL III : Dret i obligacions, amb especial atenció a: 
 
 Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals. 
 Art. 15. Principis de l'acció preventiva. 
 Art. 16. Avaluació dels riscos. 
 Art. 17. Equips de treball i mitjans de protecció. 
 Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors. 
 Art. 19. Formació dels treballadors. 
 Art. 20. Mesures d'emergència. 
 Art. 21. Risc greu i imminent. 
 Art. 22. Vigilància de la salut. 
 Art. 23. Documentació. 
 Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials. 
 Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 
 Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. 
 
 CAPÍTOL IV : Serveis de prevenció 
 
  Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals. 
  Art. 31.- Serveis de prevenció. 
 
 CAPÍTOL V : Consulta i participació dels treballadors. 
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  Art. 33.- Consulta als treballadors. 
  Art. 34.- Drets de participació i representació.  
  Art. 35.- Delegats de Prevenció. 
  Art. 36.- Competències i facultats dels Delegats de Prevenció. 
  Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevenció. 
  Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut. 
  Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut. 
  Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
 CAPÍTOL VII : Responsabilitats i sancions. 
 
  Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat. 
  Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
  Art. 44.- Paralització de treballs. 
  Art. 45.- Infraccions administratives. 
  Art. 46.- Infraccions lleus. 
  Art. 47.- Infraccions greus. 
  Art. 48.- Infraccions molt greus. 
  Art. 49.- Sancions. 
  Art. 50.- Reincidència. 
  Art. 51.- Prescripció de les infraccions. 
  Art. 52.- Competències sancionadores. 
  Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball. 
  Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració 
 
 
3.1.3  -Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis 

de Prevenció, (B.O.E. nº 27, de 31 de enero de 1997) 
 

Que desenrotlla la llei anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de la mateixa 
a partir de l'avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les 
mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes reben 
tractament específic per la via normativa adequada apareix prevista en l'Article 6 apartat 1, 
paràgrafs d i e de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
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Especial atenció al següent article del Reial Decret: 
 
CAPÍTOL I: Disposicions Generals. 
CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva. 
CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives. 
 
Regula especialment els agents que intervenen al servei de prevenció en tot el seu àmbit 
d’aplicació. Aquest RD, ha sofert bastantes modificacions respecte la original en bastants 
punts del seu articulat. 
 
 

3.1.4  -Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

(B.O.E. nº 188, de 7 de agosto de 1997) 
 
Sobre la utilització dels equips de treball per parts dels treballadors, i les seves disposicions 
mínimes, es el que regula aquest Reial Decret. En Seguretat i Salut. 
 
Exposició del RD. (a destacar) 
 
Article 3. Obligacions generals de l’empresari. 

 

 
 

 
 
Article 4. Comprovació dels equips de Treball. 
 
Article 5. Obligacions en matèria de formació i informació. 
 
Article 6. Consulta i participació dels treballadors. 
 
Disposició transitòria única. Adaptació de equips de treball. 
 
Entre altres. 
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3.1.5  -Reial Decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió i les seues instruccions tècniques complementàries que ho desenrotllen. 
 
· En especial a la ITC-BT-33 : - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres. 
 
S’adjunta la ITC-BT-33, al complert. Cinc il·lustracions de la ITC. 
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Imatges 3.1. Mostra de les cinc exposicions de la ITC-BT-33. Segons RD. 842/2002. 
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3.1.6  -Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals.   (BOE del 13 de desembre del 2003) 
I en especial a : 
CAPÍTOL I. Modificacions que s’introdueixen a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 Article segon. Integració de la prevenció de riscos laborals a l’empresa. 
 Article quart. Organització de recursos per les activitats preventives. 
 Article setè. Coordinació d’activitats empresarials a les obres de construcció. 
CAPÍTOL II. Modificacions que s’introdueixen a la Llei sobre infraccions i sancions en el 
ordre social, text consolidat i aprovat por el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. 
 Desde l’Article novè fins el quinzè. En que fa referència a responsabilitat, conceptes, de 
les infraccions, siguin greus, molt greus i de les responsabilitats empresarials en aquest 
àmbit. 
Capítol II Article deu punts Sis i Set. Per ressaltar. 
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3.1.7  -Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenrotlla l'article 24 de la Llei 
31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 

d'activitats empresarials. (B.O.E. nº 27, de 31 de gener de 2004) 
 
ANÁLISIS DEL RD 171/2004 
 
Objectius de la coordinació  
 
Aplicació coherent i responsable dels principis de l’acció preventiva per les empreses 
concurrents en el centre de treball. - Correcta aplicació dels mètodes de treball per les 
empreses concurrents en el centre de treball. - Control de les interaccions de les diferents 
activitats que es desenrotllen en el centre de treball, en particular quan poden generar riscos 
greus o molt greus o quan se desenvolupen activitats incompatibles entre sí en relatiu a 
seguretat i salut des treballadors. - Adequació entre els riscos existents en el centre de treball 
que poden afectar als treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per la 
seva prevenció.  
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Deure de cooperació  
 
Quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors de dos o mes 
empreses, aquestes tenen el deure de  cooperar en l’aplicació de la normativa de PRL.  
Dites empreses tindran d’informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les 
activitats que desenvolupen en el centre de treball que poden afectar als treballadors de les 
altres empreses concurrents al centre, en particular sobre les que poden beures agreujades o 
modificades per circumstancies derivades de la concurrència d’activitats.  
 
Medis de coordinació de les empreses concurrents  
 
En compliment del deure de cooperació, els empresaris concurrents en el centre de treball, 
han d’establir els medis de coordinació necessària i pertinents per la PRL, tenint en comte: 
- El grau de perillositat de les activitats que es desenvolupen en el centre de treball.  
- El núm. de treballadors de les empreses presents en el centre de treball.  
- I la duració de la concurrència de les activitats que es desenvolupen per tals empreses. 
  
Altres punts destacats del RD. 
 
-Obligacions de l’empresari titular.  
Donar informació.  
Donar instruccions. 
Sobre els treballs concurrents en el centre de treball. Si es tracta de riscos greus o molt 
greus, les instruccions deuran de realitzar-se per escrit.  
 
-Obligacions dels empresaris concurrents.  
Tenir en comte la informació rebuda de l’empresari titular en l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. 
Complir amb les instruccions donades por l’empresari titular del centre de treball. 
Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions rebudes de 
l’empresari titular del centre de treball.  
 
-Deure de vigilància de l’empresari principal. 
Complir amb les mesures establertes en el cas de concurrència de varies empreses en un 
mateix centre de treball. 
Complir amb les mesures establertes en el cas de concurrència de treballadors de vàries 
empreses en un centre de treball del que un empresari es titular. 
Vigilar el compliment de la normativa de PRL por part de les empreses contractistes o 
subcontractistes de obres i serveis corresponents a la seva pròpia activitat.  
 
-Medis de coordinació. 
  
-Determinació dels medis de coordinació. 
  
-Designació de una o mes persones per la coordinació de les activitats preventives.  
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-Funcions de les persona/es encarregades de la coordinació de les activitats preventives.  
 
Drets dels representants dels treballadors.  
 
-Delegats de prevenció.  
 
-Comitès de seguretat i salut. 
 
-Obras de construcció.  
Es regiran per l’establert al RD 1627/97 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a las obres de construcció 
  
-Negociació col·lectiva.  
Els convenis col·lectius podran incloure disposicions sobre les matèries regulades en aquest 
RD.  
 
 
3.1.8  -Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997 de 18 de Julio, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 

temporals en altura. (B.O.E. nº 274, de 13 de novembre de 2004) 
 

Es compon per els següents apartats: 
 
-Part expositiva. 
 
-Article únic. Modificació del Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball. 
 
 Un. L’apartat 1.6 del annex I, «Disposicions mínimes aplicables als equips de treball», 
queda redactat de la següent manera: 
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 Dos. S’introdueix un nou apartat 4 en el annex II, «Disposicions relatives a la utilització 
dels equips de treball», qual text inserta como annex de aquest reial decret, en el que se 
inclouen disposicions relatives a la utilització dels equips de treball per la realització de 
treballs temporals en altura. 
 
-Disposició addicional única. Guia tècnica. 
 
-Disposició final primera. Modificació del Reial Decret 486/1997, de 14 de abril, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
 
 

 
 

-Disposició final segona. Modificació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 

 
 
 
 

-Annexes. 
«4. Disposicions relatives a la utilització dels equips de treball per la realització de treballs 
temporals en alçada. 
 
 
3.1.9  -Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat 

dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 
 (B.O.E. nº 60, de 11 de març de 2006) 

 
El present reial decret te per objecte, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, establir les disposicions mínimes per la protecció dels 
treballadors contra els riscos per la seva seguretat i salut derivats o que poden derivar-se de 
l’exposició al soroll, en particular els riscos per l’audició. 
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A destacar sobre el seu contingut: 
 
Article 4. Disposicions encaminades a evitar o a reduir la exposició. 
 
Article 5. Valors límit de exposició i valors de exposició que donen lloc a una acció. 
 

 
 
Article 6. Avaluació dels riscos. 
 
Article 7. Protecció individual. 
 

 
 
Article 8. Limitació de la exposició. 
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Article 9. Informació i formació dels treballadors. 
 
Article 10. Consulta i participació dels treballadors. 
 
Article 11. Vigilància de la salut. 
 

 
Entre altres apartats de la norma, aquests son els mes rellevants per la seva informació que 
aporten. 

3.1.10  -Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant, amb 
especial atenció a l'obligatorietat de realitzar el "Pla de treball" en les operacions de 

desamiantat en l'obra. (B.O.E. nº 86, de 11 d’abril de 2006) 
Aquest reial decret te per objectiu, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, establir disposicions mínimes de seguretat i salut per la 
protecció dels treballadors contra els riscos derivats de la exposició al amiant durant el 
treball, així com la prevenció de tals riscos. 
Article 3. Àmbit d’aplicació. 
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CAPÍTUL II. Obligacions de l’empresari. 
  
Article 3. Límit d’exposició i prohibicions. 
 
Article 5. Avaluació i control de l’ambient del treball. 
 
Article 6. Mesures tècniques generals de prevenció. 
 
Article 7. Mesures organitzatives. 
 
Article 8. Equips de protecció individual de les vies respiratòries. 
 
Article 11. Plans de treball. 
 
Article 12. Tramitació dels plans de treball. 
 
CAPÍTUL III. Disposicions varies. 
 
Article 17. Obligació d’inscripció en el Registre d’empreses amb risc per amiant. RERA. 
 
 
Disposició addicional primera. Transmissió de informació al Institut Nacional de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
 
Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unión Europea. 
 

 
 
ANNEX II. Reconeixement de la capacitat tècnica dels laboratoris especialitzats en la 
anàlisis (recompte) de fibres d’amiant. 
 
Degut a la perillositat per inhalació d’aquest mineral al cos, aquesta normativa es de vital i 
exigent importància, ja que les autoritats competents en aquesta matèria, realitzaran les 
inspeccions necessàries conforme es compleixen tots els requisits. 
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3.1.11  -Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció, i el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. (B.O.E. nº 127, de 29 de mayo de 2006) 

 
Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial Decret 1627/1997, en el 
que s’introdueix la disposició addicional única :  
 

Presència de RECURSOS PREVENTIUS en obres de construcció. 
 
Exposició de la Llei. A ressaltar sobre el Recurs Preventiu: 
 
Article primer. Modificació del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 
 Article 22 bis. Presencia dels recursos preventius. 
 
Article segon. Modificació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
S’introdueix una disposició addicional única en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, 
amb la següent redacció: 
 

 
En la que fa referencia especialment a la presencia del RECURS PREVENTIU. 
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3.1.12  -LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de 
la Construcció. (B.O.E. nº 250, de 19 de octubre de 2006) 

 
Es la llei que regula la subcontractació en el sector de la Construcció. 
 
Exposició de la Llei. 
 
La present Llei, aporta per primer cop, i de forma estrictament sectorial, una regulació del 
règim jurídic de la subcontractació que, reconeixen la seva importància per el sector de la 
construcció i de la especialització pel increment de la productivitat, estableix una sèrie de 
garanties dirigides a evitar que la falta de control en aquesta forma de organització 
productiva ocasioni situacions objectives de risc per la seguretat i salut dels treballadors. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació. 
 
La present Llei serà d’aplicació als contractes que es celebrin, en règim de subcontractació, 
per l’execució dels següents treballs realitzats en obres de construcció: 
 
Excavació; moviments de terres; construcció; muntatges i desmuntatges d’elements 
prefabricats; condicionaments o instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; 
desmantellament; enderrocament; manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; 
sanejament. 
 
Article 3. Definicions. 
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CAPÍTUL II. 
 
Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció. 
 
Article 4. Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes. 
 
1. Per que una empresa pugui intervenir en el procés de subcontractació en el sector de la 
construcció, como contractista o subcontractista, deurà: 
 
a) Posseir una organització productiva pròpia, comptar amb els medis materials i personals 
necessaris, i utilitzar-los per el desenvolupament de l’activitat contractada. 
 
b) Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats pròpies del desenvolupament de 
l’activitat empresarial. 
 
c) Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre el treball desenrotllat por 
els seus treballadors a l’ obra i, en el cas dels treballadors autònoms, executar el treball amb 
autonomia i responsabilitat pròpia i fora de l’àmbit de organització  i direcció de l’empresa 
que la contractat. 
 
2. Ames dels anteriors requisits, les empreses que pretenguin ser contractades o 
subcontractades per treballs d’una obra de construcció tindran també: 
 
a) Acreditar que disposen de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que 
compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així como d’una 
organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
b) Estar inscrites en el Registro d’Empreses Acreditades (REA), pel que se refereix el article 
6 d’aquesta Llei. 
 
3. Les empreses contractistes o subcontractistes acreditaran el compliment dels requisits a 
que es refereixen els apartats 1 i 2.a) d’Aquest article mitjançant una declaració subscrita pel 
seu representant legal formulada davant el Registro d’Empreses Acreditades. 
 
4. Les empreses que l’activitat consisteixi en ser contractades o subcontractades 
habitualment per la realització de treballs en obres del sector de la construcció tindran que 
comptar, en els termes que es determini reglamentàriament, amb un nombre de treballadors 
contractats amb caràcter indefinit que no serà inferior al 10 per cent durant els divuit 
primers mesos de vigència d’aquesta Llei, ni al 20 per cent durant els mesos del dinovè al 
trenta-sisè, ni al 30 per cent a partir del mes trenta-setè, inclusiu. 
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Article 5. Règim de la subcontractació. 
 

 
 
Així mateix, s’adjunta una taula que desglossa els nivells de subcontractació que delimiten 
aquesta practica en el sector de la mencionada llei. 
 
Amb els finals de la línia de subcontractació en cada un dels casos representats. 
 

 
Gràfic 3.2. Organitzativa dels nivells de subcontractació i les línies de finalització de la mateixa. 

 
Article 6. Registre d’Empreses Acreditades. (REA) 
 

1. A efectes del disposat en l’article anterior, es crearà el Registre d’Empreses 
Acreditades, que dependrà de l’autoritat laboral competent, entenent-se per tal la 
corresponent al territori de la Comunitat Autònoma don radiqui el domicili social de 
l’empresa contractista o subcontractista. 
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2. La inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades tindrà valides per tot el territori 
nacional, sen les seves dades d’accés Público amb la que diu dels referents a la 
intimitat de les persones. 

 
3. Reglamentàriament s’establiran el contingut, la forma i els afectes de la inscripció en el 

citat registre, així com els sistemes de coordinació dels diferents registres depenent de 
les autoritats laborals autonòmiques. 
 

 
 

Article 7. Deure de vigilància i responsabilitats derivades del seu incompliment. 
 
Article 8. Documentació de la subcontractació. 
 
A tota obra de construcció, inclosa en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, cada contractista 
deurà de disposar d’un Llibre de Subcontractació. 
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El Llibre de Subcontractació tindrà accés el promotor, la direcció facultativa, el coordinador 
de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, les empreses i treballadors autònoms 
intervinents en l’obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, la autoritat laboral 
i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervenen en l’execució de 
l’obra. 
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Imatges 3.3. Representació dels continguts del Llibre de Subcontractació. 

 
Article 9. Representants dels treballadors. 
 
Article 10. Acreditació de la formació preventiva dels treballadors. 
ANNEX. 
 

 
 Imatge 3.4. Annex de la citada Llei 32/2006. 
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3.1.13  -Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.  

(B.O.E. nº 204, de 25 de agosto de 2007) 
 

CAPÍTUL I 
Disposicions generals 
 

Article 1. Objecte. 
 
Aquest reial decret te per objectiu establir les normes necessàries per l’aplicació i  
desenvolupament de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 
en el Sector de la Construcció. 
 

CAPÍTUL II 
 
Registre d’Empreses Acreditades. 
 

Article 3. Obligació d’inscripció. 
 

CAPÍTUL III 
 
Requisits de qualitat en el treball per les empreses contractistes i subcontractistes que 
intervenen en obres del Sector de la Construcció. 
 
CAPÍTUL IV 
 
Llibre de Subcontractació 

Article 13. Obligatorietat del Llibre de Subcontractació. 
Amb especial atenció a les modificacions introduïdes per la Disposició final tercera del RD 
1109/2007 sobre el Reial Decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de 
l'article 18 del dit RD 1627/1997. 
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3.1.14  -En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment mencionada: 
 
3.1.14.1 -Estatut dels Treballadors. Reial Decret Legislatiu 1/1995. 

 
3.1.14.2 -Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització en Seguretat i Salut en el treball. (B.O.E. nº 97, de 23 de abril de 1997) 

 
Article 1. Objecte. 
 
1. El present Reial Decret estableix les disposicions mínimes per la senyalització de seguretat 
i salut en el treball. 
2. Les disposicions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 
s’aplicaran plenament al conjunto de l’àmbit contemplat en el apartat anterior. 
3. El present Reial Decret no afectarà a la senyalització prevista per la normativa sobre 
comercialització de productes i equips i sobre substancies i preparats perillosos, escepte que 
dita normativa disposi expressament una altra cosa. 
4. El present Reial Decret no serà aplicable a la senyalització utilitzada per la regulació del 
tràfic por carretera, ferroviari, fluvial, marítima i aeri, excepte que les mencionades 
tipologies de tràfic s’efectuïn en els llocs de treball, i sense perjudici de l’establert en el 
annex VII, ni a la utilitzada per bucs, vehicles i aeronaus militars. 
 
Article 2. Definicions. 
 

 
 

Article 4. Criteris per la utilització de la senyalització. 
 
1. Sense el perjudici del disposat específicament en altres normatives particulars, la 
senyalització de seguretat i salut en el treball tindrà que utilitzar-se sempre que la anàlisis 
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dels  riscos existents, de les situacions d’emergència previsibles i de les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
a) Demanar l’atenció dels treballadors sobre la existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
b) Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
c) Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats medis o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
d) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
2. La senyalització no tindrà que considerar-se una mesura substitutòria de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i tindran d’utilitzar-se quan mitjançant 
aquestes últimes no hagin sigut possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc tindran que considerar-se una mesura substitutòria de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Article 5. Obligacions en matèria de formació i informació. 
 
Article 6. Consulta i participació dels treballadors. 
 
ANNEX I 
 
Disposicions mínimes de caràcter general relatives a la senyalització de seguretat i salut en 
el lloc de treball. 
 
ANNEX II 
 
Colors de seguretat 
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ANNEX III 
Senyals en forma de panel. 
 

1. Senyals d’advertència. 
 
Forma triangular. Pictograma negre sobre fons groc (el groc tindrà que cobrir com a mínim 
el 50% de la superfície de la senyal), bordes negres. 
 

 
 

2. Senyals de prohibició. 
 
Forma redona. Pictograma negre sobre fons blanc, bordes i banda (transversal descendent 
d’esquerra a dreta travessant el pictograma a 45º respecte a la horitzontal) vermells (el 
vermell tindrà que cobrir com a mínim el 35% de la superfície de la senyal). 
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3. Senyals d’Obligació. 
 
Forma redona. Pictograma blanc sobre fons blau (el blau tindrà que cobrir como a mínim el 
50% de la superfície de la senyal). 
 

 
 
 

 
 

4. Senyals relatives als equips de lluita contra incendis. 
 
Forma rectangular o quadrada. Pictograma blanc sobre fons vermell (el vermell tindrà que 
cobrir com a mínim el 50% de la superfície de la senyal). 
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5. Senyals de salvament o socors. 
 

Forma rectangular o quadrada. Pictograma blanc sobre fons verd (el verd tindrà que cobrir 
como a mínim el 50% de la superfície de la senyal) 
 

       
 
 
ANNEX IV:  
 
Senyals lluminoses i acústiques. 
 
 
ANNEX V:  
 
Comunicacions verbals. 
 
 
ANNEX VI 
 
Senyals gestuals. 
 
Gestos codificats. 
 
Consideració prèvia. 
 
El conjunt de gestos codificats que s’inclouen no impedeix que puguin utilitzar-se altres 
codificacions, en particular en determinats sectors de activitat, aplicables a nivell comunitari 
i indicadors de idèntiques maniobres. 
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A) Gestos generals. 

 

    

 

B) Moviments verticals. 
 

 
 

I així un seguit de senyalitzacions gestuals, reglamentades per la normativa a tal efecte. 
ANNEX VII. 
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Disposicions mínimes relatives a diverses senyalitzacions. 
 

1. Riscos, prohibicions i obligacions. 
2. Riscos de caigudes, xocs i cops. 
3. Vies de circulació. 
4. Canalitzacions, recipients i àrees de emmagatzemant de substancies i preparats 

perillosos. 
5. Equips de protecció contra incendis. 
6. Medis i equips de salvament i socors. 
7. Situacions d’emergència. 
8. Maniobres perilloses. 

 
Amb el mencionat RD, es regula les disposicions mínimes en matèria de senyalització amb 
seguretat i salut al treball. 
 
3.1.14.3 -Real Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut en els llocs de treball. (B.O.E. nº 97, de 23 de abril de 1997) 

 
***NO APLICABLE AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.*** 
 
Aquest RD, no es aplicable al sector de la construcció, segona especifica al seu Capitol 
1er, Disposicions generals, Article 1. Objecte. S’adjunta descripció del punt nomenat: 

 
CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Objeto 
1. El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
aplicables a los lugares de trabajo. 
 
2. Este Real Decreto no será de aplicación a: 
 
a. Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a 
los lugares de Trabajo situados dentro de los medios de transporte. 
b. Las obras de construcción temporales o móviles. 
c. Las industrias de extracción. 
d. Los buques de pesca. 
e. Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o 
centro de trabajo agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de 
los mismos.” 
 
El sector de la Construcció ja disposa d’un Reial Decret propi sobre les Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut. “El R.D. 1627/ 1997, per el que s’estableix les Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció.” Ja mencionat i argumentat en 
anterioritat. 
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3.1.14.4 -Real Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre Manipulació Manual de 
Càrregues que comporti riscos, en particular dors lumbar per als treballadors. 
(B.O.E. nº 97, de 23 de abril de 1997) 

 
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals determina el cos bàsic 
de garanties i responsabilitats precises per establir un adequat nivell de protecció de la salut 
dels treballadors davant els riscos derivats de les condicions de treball, en el marc d’una 
política coherent, coordinada i eficaç. Segons l’article 6 de la mateixa seran les normes 
reglamentaries les que aniran fixant i concretant els aspectes mes tècnics de les mesures 
preventives. 
 
Així, son les normes de desenrotllament reglamentari les que deuran fixar les mesures 
mínimes que tindran que adoptar-se per l’adequada protecció dels treballadors. Entre ells es 
troben les destinades a garantir que de la manipulació manual de cargues no es derivin 
riscos, en particular dors lumbars, per els treballadors. 
 
Article 2. Definició. 
 
A efectes d’aquest Reial Decret s’entendrà per manipulació manual de cargues qualsevol 
operació de transport o subjecció d’una carga per part d’una o varis treballadors, como el 
aixecament, la col·locació, l’empenta, la tracció o el desplaçament, que per les seves 
característiques o condicions ergonòmiques inadequades comporten riscos, en particular 
dors lumbars, per els treballadors. 
 
Article 3. Obligacions generals de l’empresari. 
 

 
 

Article 4. Obligacions en matèria de formació i informació. 
 
Article 5. Consulta i participació dels treballadors. 
 
Article 6. Vigilància de la Salut. 
 
Annex: Factors de risc a que es fa referencia als articles 3.2 y 4. 
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3.1.14.5 -Real Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut relatives a la utilització d'Equips de Protecció Individual. (B.O.E. 
nº 140,  de 12 de junio de1997) 

 
Article 2. Definició d’equip de protecció individual. EPI. 

1. A efectes del present Reial Decret, s’entendrà per equip de protecció individual , 
qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat per el treballador per que el 
protegeixi  de un o varis riscos que poden amenaçar la seva seguretat o la seva salut, 
així como qualsevol complement o accessori destinat a tal finalitat. 

 
Article 3. Obligacions generals de l’empresari. 
 

 
 
Article 4. Criteris per la utilització dels equips de protecció individual. 
 
Article 5. Condicions que tenen que reunir els equips de protecció individual. 
 
Article 6. Elecció dels equips de protecció individual. 
 
Article 7. Utilització i manteniment dels equips de protecció individual. 
 
Article 8. Obligacions en matèria d’informació i formació. 
 
Article 9. Consulta i participació dels treballadors. 
 
Article 10. Obligacions dels treballadors. 
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Disposició final primera. Guia tècnica. 
 

 
 
 

3.1.14.6 -Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 
1971 (en aquells articles no derogats i consideracions que s'especifiquen en el text 
següent): 
 
Als efectes de l'OGSHT, cal mencionar els següents aspectes de la mateixa: 
 
TÍTOL I: El Títol I ha quedat totalment derogat segons la Disposició derogatòria de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei PRL 31/1995)  
 
TÍTOL II: CONDICIONS GENERALS DELS CENTRES DE TREBALL I DELS 
MECANISMES I MESURES DE PROTECCIÓ  
 
El títol II està en vigor sempre que no s'oposi a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
fins que es dictin els Reglaments oportuns que cita l'article 6 de la referida Llei, entre ells 
el RD 1627/1997 que anteriorment ja s'ha especificat i el qual exigeix aquest document de 
seguretat.  
 
Posteriorment el Reial Decret 486/1997, declara derogats expressament els Capítols I , 
II, III, IV, V i VII d'aquest Títol II. No obstant això, aquesta derogació no té efecte per als 
llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació d'este Reial Decret. Per tant este Títol II 
encara pot considerar-se en vigor en alguns casos específics com ho és en la Construcció, 
ja que el propi RD 486/1997 En l'Article 1. Objecte, estableix amb aquestes mateixa 
paraules: 
 
.......este Reial Decret 486/1997 no serà aplicable a: Les obres de construcció temporals 
o mòbils.  
 
És a dir, que en conseqüència estan vigents en les obres de construcció els 
següents capítols de l'OGSHT:  



La figura del RECURS PREVENTIU (RP), com a servei de prevenció aliè (SPA), a 
projectes d'obra de nova construcció. Sector Miner 

 
 

 

 
 

60 
Òscar Perí i Compte                                                                      Arquitectura Tècnica 

 

Capítol Primer.- Edificis i locals. Art.13 al 33.  
Capítol II.- Serveis permanents. Art. 34 al 37.  
Capítol III.- Serveis d'higiene. Art. 38 al 42.  
Capítol IV.- Instal·lacions sanitàries d'urgència. Art. 43.  
Capítol V.- Locals provisionals i treballs a l'aire lliure. Art. 44 al 50.  
Capítol VI.- Electricitat. Art. 51 al 70. (sempre que no es contraposen al REBT aprovat 
pel Reial Decret 842/2002, el qual ja ha sigut comentat anteriorment). 
Capítol VII.- Prevenció i extinció d'incendis. Art. 71 al 82.  
Capítol VIII.- Motors, transmissions i màquines. Art. 83 al 93.  
Capítol IX.- Ferramentes portàtils. Art. 94 al 99.  
Capítol X.- Elevació i transport. Art. 100 al 126.  
Capítol XI.- Aparells que generen calor o fred i recipients a pressió. Art. 127 al 132.  
Capítol XII.- Treballs amb riscos especials. Art. 133 al 140.  
Capítol XIII.- Protecció personal. Art. 141 al 151. (Derogat per RD773/1997 de 30 de 
maig). 
 
TÍTOL III.: El Títol III ha quedat derogat segons la Disposició derogatòria de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals 
 
 

3.1.14.7 -Real Decret 614/2001, del 8 de Juny, sobre disposicions mínimes per la 
protecció de la salut i Seguretat dels treballadors davant el Risc Elèctric. (B.O.E. nº 148, 
de 21 de junio de 2001) 
 
Article 1. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions. 
 

1. El present Reial Decret estableix, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, les disposicions mínimes de seguretat per la protecció 
dels treballadors davant el risc elèctric en els llocs de treball. 

2. Aquest Reial Decret s’aplica a les instal·lacions elèctriques dels llocs de treball i a les 
tècniques i procediments per treballar en elles, o a les seves proximitats. 

3. Las disposicions del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció, s’aplicaran plenament al conjunt de l’àmbit 
contemplat en els apartats anteriors, sense perjudici de les disposicions específiques 
contingudes en el present Reial Decret. 

4. A efectes d’aquest Reial Decret seran d’aplicació les definicions establertes en el 
annex I. 
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Article 2. Obligacions de l’empresari. 
 

 
 
 
Article 3. Instal·lacions elèctriques. 
 

 
 
 
 
Article 4. Tècniques i procediments de treball. 
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ANNEX I.  
 
Definicions. 
 

 
 
ANNEX II.  
 
Treballs sense tensió. 
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ANNEX III.  
 
Treballs amb tensió. 
 
ANNEX IV.  
 
Maniobres, amidaments, assajos i verificacions. 
 
ANNEX V.  
 
Treballs en proximitat. 
 
ANNEX VI.  
 
Treballs en emplaçaments amb risc d’incendi o explosió. Electricitat estàtica. 
 
Disposicions mínimes en matèria de Riscos Elèctrics. 
 
 
 
Marc Normatiu. Altres camps d’aplicació. 
 
Existeixen també un marc normatiu extens en: HIGIENE INDUSTRIAL I  ERGONOMIA I 
PSICOSIOLOGIA però que amb aquests punts al ser mes complexos en matèria especifica 
fora de la seguretat, ho deixo a criteris de Salut laboral que contempla les condicions de 
treball que poden ocasionar malalties professionals i lesions per treballs amb deficiències 
posturals i condicions de treball amb ambients agressius tan físics com psíquics , etc. 
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CAPITOL 4.       Funcions destinades al RECURS PREVENTIU (RP), al seguiment del 
projecte en matèria de seguretat, com son la gestió,  enregistrament de les actuacions 
realitzades i preses de decisions vinculants al procés d’execució del Projecte. 
 
 
La figura del Recurs Preventiu al projecte anomenat “Ampliació de la planta de Flotació de 
Silvinita”, no tan sols està emmarcada a les funcions tals com a Recurs Preventiu en les que 
està estipulades en el marc normatiu legal, sinó que es realitzen altres funcions en matèria de 
PRL, ja que en aquest projecte es la persona principal en matèria de seguretat a l’obra que 
compagina el 100% del temps al seguiment de la seguretat al projecte. 
 
Les persones que accepten l’encàrrec per realitzar aquest paper indispensable per la 
realització de la seguretat en l’obra, han d’haver signat el imprès de “Nomenament de Recurs 
Preventiu a l’Ampliació de Planta de Flotació, Silvinita”.  
 

 
Document 4.1. Acta de Nomenament de RECURS PREVENTIU. Copia de l’Original. 
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Tenen que tenir una formació mínima en matèria de (PRL), de Tècnic en Prevenció de Riscos 
Laborals, nivell intermedi, amb la suficient experiència demostrable en aquestes funcions y 
d’un perfil tècnic coneixedor de les obres de Construcció, per tal de relacionar-se fàcilment 
amb les funcions i els treballs que s’hi ha de realitzar. 
 
Es demana també una persona estricta en les seves decisions, coneixedora de les tasques a 
realitzar, ser coneixedor del marc legal en matèria de PRL, persona dialogant i seria en 
decisions vinculant a la seguretat, tenir visió anticipada dels possibles riscos en tots el treballs 
que s’hi realitzen i tenir un do de preses de decisions convincents. 
 
La persona escollida per a tal lloc, te una tasca molt important dins del organigrama del 
projecte, doncs la seva percepció en les decisions i els actes en matèria de seguretat, son 
vinculants en el bon desenvolupament del projecte i el seu destí final. Ja que serè la persona a 
qui es te que dirigir els responsables de execució del projecte com son: El Director de 
Projecte, Director de Construcció del Projecte, Supervisors de Construcció (Obra Civil, 
Muntatge Elèctric, Muntatge Mecànic, Muntatge d’Equips, etc) i els responsables de cada 
subcontracta i responsables de seguretat destinats a realitzar les funcions. 
 
El Recurs Preventiu, treballarà en total comunicació amb el COORDINADOR DE 
SEGURETAT I SALUT, que es el principal responsable en matèria de Seguretat y Salut en el 
projecte, que es la persona contractada per el PROMOTOR de l’obra que ha encarregat a una 
tercera persona, la gestió y seguiment de totes les mesures de seguretat i salut en el seu 
projecte. 
 
En referència al COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT, vull destacar que aquest 
perfil tècnic, esta compost per un agent titular del projecte tal i com marca la llei, i també 
apareixen dos col·laboradors també designats al mencionat treball, que substitueixen a la 
persona titular de la designació, així d’aquesta manera al 100% del temps d’execució, la 
figura del Coordinador de Seguretat i Salut sempre estarà present a les instal·lacions per 
gestionar qualsevol assumpte que pugui sorgir durant el procés constructiu. 
 
Tornant a les funcions del RECURS PREVENTIU, les descriure en dos grups: 
 

� A. Treballs a peu d’obra. 
 

� B. Treballs de gestió de la Seguretat i Salut a nivell d’oficina. 
 

 
Degut a la grandària de la ubicació del projecte i les seves dimensions, gran part de la jornada 
laboral d’un dia qualsevol, cal dir que en una proporció aproximada d’un 65 % del temps es 
realitza al mateix lloc dels treballs, com se sol dir “a peu d’obra”. Realitzant les supervisions 
dels treballs, modificacions o maneres de treballar de manera segura, assessorament a les 
empreses i treballadors del projecte, seguiment dels procediments de treballs que impliquin 
una guia de control mes exhaustiva degut a la dificultat i singularitat dels treballs, etc. 
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L’altre 35%, aproximat del temps destinat a la jornada laboral, esta destinada a la gestió 
documental, en matèria de Seguretat i Salut, reunions de la Comissió de Seguretat i Salut, 
reunions de Responsables de Seguretat i Salut de empreses que intervenen al projecte, 
registres de actes relacionats a la Seguretat, informació, formació y xerrades d’acollida a 
personal de nova incorporació, gestió de les amonestacions o sancions a actes insegurs o 
mancats de avaluació de riscos, etc. 
 
 
4.1 –A. TREBALLS A PEU D’OBRA. 
 
El treball en un dia normal, comença a les 8:00h.  
 

4.1.1 –Ronda per tota l’obra amb tot el personal de l’empresa CONTRACTISTA. 
 
En la que es comenta i detallen els treballs que es realitzaran durant el dia, les 
possibles dificultats de treballs específics, coordinar treballs entre diferents empreses 
en zones on es produeixen interferències entre diferents operacions de treball, gestió 
de l’arribada de material i maquinaria de l’execució del projecte per tal de no interferir 
en el procés normal de la fàbrica. (Cal recordar que en cas de interferències entre el 
procés de construcció de la nova planta de Flotació de Silvinita i la realització del 
procés normal de elaboració de la Sal i la Potassa que allí s’hi està realitzant, te la 
preferència aquesta última, fet que es coneixedor a tot personal i empresa que intervé 
al projecte.). També en aquestes rondes de treball, es mencionen zones d’aixecaments 
amb Grues Mòbils, d’equips definitius, elements estructurals, estructura de les 
edificacions i maquinaria i elements auxiliars. 
 
Veure Plànol de Planta, del projecte en qüestió. ANNEX A. 
 
Fotos de Planta. 
 
 

          
                          Torre 2 de Trituració.                 Construcció d’Edifici Elèctric. Trituració existent al fons. Dreta. 
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                       Zona de acopi de sector de trituració primària                      Col·locació Llosa de centrifugació. 
 

           
      Col·locació Centrifuga.      Balisa de zona de Hidró decantadors.        Muntatge d’edifici assecador nou. 

 

          
                                               Muntatge Cintes transportadores de mineral. Trituració Primaria. 

 

      
Muntatge i Acopi de nou edifici de Flotació. 

Fotos 4.2. 
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4.1.2 -Supervisió de les feines a realitzar en matèria de Seguretat. 
 
Degut a les diferents zones de treball que contempla el projecte, es crea una ruta de 
supervisió a manera de anar revisant les feines que es produeixen a diari, tant en fase 
de cimentació, estructura, coberta, muntatge d’equips de projecte, instal·lacions de 
diferents tipus (elèctriques, dades, senyals, proteccions contra incendis (PCI), 
evacuacions, emergències, etc.), aquesta tasca es porta coordinadament tant amb els 
responsables de seguretat de les empreses subcontractades, com amb els responsables 
de seguretat de la planta, com amb el Coordinador de Seguretat i Salut, que es troba a 
la planta indiferentment de la importància dels treballs que es realitzin. Tant mateix es 
pren vital importància a diferents tasques que comporten un elevat risc degut a la seva 
singularitat o dificultat de les tasques, que poden ser tals com: 
 

∗ Treballs en alçada. 
∗ Maniobra de aixecament i/o col·locació d’equips d’obra, equips de projecte, 

mitjançant grues de gran tonatge. 
∗ Zones o localitzacions de treballs considerats Espais Confinats (EC). 
∗ Treballa amb zones on es troba tensió real de línies elèctriques, degut a la 

producció continuada de la pròpia planta. 
∗ Treballs on se produeixen interferències entre diferents empreses en llocs de 

treball, degut a la seva planificació d’obra. Es realitza reunió de Coordinació 
d’Activitats Empresarials (CAE). 

∗ Senyalització i marques de zones de treball amb us restringit a personal 
autoritzat, amb responsable de maniobra i responsable d’àrea. 

∗ Altres treballs que es considerin de cert perill o dificultat. 
 

4.1.3 -Assistir a les reunions a peu d’obra per coordinar i supervisar els 
treballs a requeriment de la propietat (PROMOTOR).  
 
Degut a les necessitats de la Propietat de garantir la seguretat dels treballadors i les 
instal·lacions existents de la planta, es realitzen reunions a de control a fi de 
programar necessitats de espais comuns o zones de pas normalment utilitzades per 
els treballs normals de planta de procés. Aquestes reunions son molt importants de 
caire logístic, ja que en segons quines fases d’obra es necessita ocupar espai o via 
de transit rodat per realitzar taques del propi projecte de nova execució, a tal fi, es 
mencionen parades tècniques de planta, parades de manteniment o inclús parades 
per falta de material procedent de les mines d’extracció del mineral, programades a 
instàncies de nivell de planificació. 
 
4.1.4 -A petició de les empreses subcontractades, en treballs que han estat 
presentats uns procediments d’actuació, se sol·licita modificació del sistema 
de treball per causes varies.  
 
En treballs que requereix un procediment de treball amb tasques de diversa 
singularitat, es molt important seguir fil per randa tots els passos a seguir, ja que 
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allò comporta una aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut en el qual s’ha 
fet o realitzat un estudi previ per part de l’empresa que executa els treballs com 
l’empresa CONTRACTISTA principal i els corresponents agents en matèria de 
Seguretat. 
 
4.1.5 -Altres actuacions en matèria de seguretat i seguiment de les 
instruccions que contempla el PLA DE SEGURETAT I SALUT, els seus 
ANNEXES i els PROCEDIMENTS DE TREBALL en matèria de Seguretat.  
 
Com a seguiment de l’evolució del projecte, apareixen diferents accions o 
situacions que requereixen un seguiment mes exhaustiu que altres, per tal finalitat 
l’aparició del Recurs Preventiu a totes les fases de l’obra pot evitar situacions de 
dificultat o inclús de risc considerable. Es pren molta importància a les marques 
(Balises), i senyalització mitjançant PICTOGRAMES amb la finalitat d’informar a 
tot el personal del projecte i instal·lació de zones de risc per treballs específics amb 
carrega elevada, o zona protegida per risc imminent. La persona del responsable de 
maniobres es molt important en aquesta tasca, ja que es el operari que sap com se 
realitzaran els treballs com treballarà el seu equip, fins que deixi de crear una zona 
de risc, es te que mantenir unes zones controlades y senyalitzades a tal finalitat. 
 
Com a seguiment del PLA DE SEGURETA I SALUT, la seva finalitat es evitar els 
riscos que posen sorgir a tot procés constructiu que prèviament han estat avaluats i 
ens els que s’ha aplicat unes mesures correctores depenent de la seva dificultat o 
degut a la seva avaluació. 
 
Això també s’aplica al corresponents ANEXES del propi PSS que han estat 
degudament redactats, avaluats i aprovats pel COORDINADOR DE 
SEGURETAT I SALUT. 
 
Pel que fa als PROCEDIMENTS DE TREBALL específics, son tasques o accions 
de treball que degut a la seva singularitat i per tal de posar en coneixement a la 
COMISSIÓ DE SEGURETAT, les empreses especialistes en cada partida del 
projecte, manifesten degut a la seva experiència, obres similars o estudis de 
realitzats, unes pautes a seguir de com es realitzaran els treballs en qüestió.  
 
Aquests PROCEDIMENTS DE TREBALL, es presenten davant del RECURS 
PREVENTIU, per la seva valoració i rectificació si s’escau i posar en coneixement 
del CSS per la seva aprovació. 
 
4.1.6 -El RECURS PREVENTIU, com a intercomunicador entre les empreses 
subcontractades i l’empresa CONTRACTISTA.  
 
Degut a la formació requerida per realitzar les funcions com a RECURS 
PREVENTIU, també te una funció destacada com a comunicador de tasques de 
treball no especifiques en matèria de seguretat. Els coneixements tècnics en obres 
de construcció del RP, provoquen un lligam força important alhora de comunicar 
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als responsables del projecte (Directors d’obra, Caps d’Obra, Supervisors d’Obra) 
de les possibles aparicions de actes o fets que calen ser resolts en la major brevetat 
possible per no interferir en el procés normal i que no afectin a la Planificació i 
producció de l’Empresa CONTRACTISTA. Cal descriure que la tasca de 
comunicar entre les parts no son de la responsabilitat ni es vinculant 
l’assessorament del RP. Sols es de caire informatiu. Encara que en ocasions 
l’opinió del RP, es vinculant per consens entre totes les parts. 

 
4.2 -B. TREBALS DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A NIVELL D’OFICINA. 
 
Normalment es redistribueix el temps a obra i ha oficina, amb percentatges que poden variar 
en funció del dia o tasques a realitzar, sempre a criteri del RECURS PREVENTIU. 
 
El treball d’oficina es una tasca on bàsicament s’enregistra les actuacions a diari i també les 
tasques de revisió documental de noves incorporacions a nivell d’empreses i treballadors al 
projecte, anomenades funcions de COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 
(CAE) 
 
Com a gestió de registres d’obra es important ressaltar les que vinculen a: 

 
o Les informacions a treballadors en matèria de (S. i S.). 
o Reunions de Seguretat i Salut i la seva comissió. 
o Apercebiments i/o amonestacions produïts per actes insegurs. 
o Informació del Pla d’Emergència d’Obra i el seu manteniment. 
o Registres d’inspeccions d’EPI’s, (Equips de Protecció Individuals). 
o Registres d’elements d’elevació. (Eslingues, cadenes, Pull-Lifth, tractels, etc.) 
o Registre de les Mútues de les empreses que intervenen al projecte i el seu seguiment. 
o Registre d’Inspeccions de S. i S., i conclusions. 
o Creació dels índex d’accidentabilitat, mensuals. 
o Registre de les xerrades d’acollida a les instal·lacions. (Noves incorporacions). 
o Gestió del accidents/incidents. 
o Sol·licitud de treball a obra externa al projecte. (Sol·licitud a la PROPIETAT). 
o Supervisió dels certificats gestionats per les empreses subcontractades, referent als 

equips de treball i EPI’s específics. 
o Informe mensual en matèria de Seguretat i Salut, sobre el projecte en qüestió. 

 
4.2.1 -B.1  TREBALLS CAE (Coordinació d’Activitats Empresarials). 
 

4.2.1.1 -Supervisar i gestionar la documentació de l’obra. Tant a empreses com a 
treballadors. 

 
Una altra de les funcions al treball de la figura del Recurs Preventiu, es la Coordinació 
d’Activitats Empresarials (CAE), que entre altres consisteix en supervisar i gestionar la 
documentació d’obra, referent a les empreses que intervenen al projecte en el que sestà fen 
referencia el treball. Portant així un control dinàmic en format digital, que ordena tota la 
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documentació que es sol·licita per part de l’empresa contractista principal del projecte a les 
empreses subcontractades o autònoms si es produeix el cas. 
 
Es gestiona en els següents grups: 
 

4.2.1.1.1 -Control documental de EMPRESES. “Criteris mínims de revisió 
documental.” 

 
REVISIÓ y Criteris. 
 
Es realitzaran els següents controls. 
 

1. PERIODICITAT / CADA QUANT SE REVISA. (Única / Trimestral / Anual / 
Sense Venciment / Variable.) 

2. VALORACIÓ DE LA REVISIÓ. (A Resoldre / Crític / Crítics en referència a 
alguna llei.) 

3. CRITERIS. (A detallar, Varis) 
4. OBSERVACIONS. (A detallar, Varis) 
5. DEFICIENCIES QUE SUPOSIN L’ESTAT DEL DOCUMENT 

“MILLORABLE”. (A detallar, Varis) 
6. DEFICIENCIES QUE SUPOSEN UN ESTAT DEL DOCUMENT “NO 

CORRECTE”. (A detallar, Varis) 
7. EN EL CAS D’AUTONOMS. (Que l’hi aplica al respecte) 
8. EN EL CAS D’AUTONOMS AMB TREBALLADORS. (Que l’hi aplica al 

respecte) 
9. SUBCONTRACTES. 

 
DOCUMENTS. 
 

a. Fotocopia CIF o NIF, si es empresa individual. 
b. Escriptura de Constitució de l’Empresa. 
c. Poder de qui firma hi ha qui representa. 
d. Autorització per l’extracció del Certificat Negatiu de Descoberts de la T.G.S.S. 

expedit a nom de la Societat Titular del Contracte (EMPRESA 
CONTRACTISTA PRINCIPAL) i en virtut del Art. 42 de l’Estatut dels 
Treballadors. 

e. Certificat de l’Agencia Tributaria, expedit a nom de la societat titular del 
contracte (CONTRACTISTA PRINCIPAL) y en virtut del article 43.1f de la 
“Llei General Tributaria”. Certificat de l’Agencia Tributaria per a empreses 
Contractistes i Subcontractades. 

f. Designació del interlocutor del contractista amb la Propietat del projecte. 
g. Assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL i danys a tercers. 
h. Rebut d’estar al corrent del pagament de l’assegurança de 

RESPONSABILITAT CIVIL i d’anys a tercers. 
i. Butlletí de cotització a la Seguretat Social TC1. Rebut de liquidació de 

cotitzacions. Acompanyat del justificant de abonament de les Cotitzacions. 
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j. Butlletí de cotització de la Seguretat Social TC2. Relació nominal de 
treballadors. 

k. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA). Si aplica el “RD. 
1627/1997 del 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat  i  salut a las obres de construcció.”. 

l. Pla Específic de Prevenció o Document de Seguretat i Salut. Com a document 
de nova aportació per complementar el propi Pla de Seguretat i Salut (PSS) del 
Projecte. 

m. Acta de nomenament de supervisor d’Andamis. (si procedeix). 
n. Coordinador d’Operacions de Manipulació Mecànica de Cargues. 
o. Cap d’Operacions de Manipulació Mecànica de Cargues. 
p. Supervisor per el muntatge de Línies de Vida, tant temporals com a fixes. 
q. Pla Específic de Prevenció (PEP), examinat. 
r. Acta de Revisió del Pla Específic de Prevenció. 
s. Acta Coordinació d’Activitats Empresarials, inicial. 
t. Acta Coordinació d’Activitats Empresarials. Seguiment, si sofreix 

modificacions. 
 

Aquesta documentació aplica tant a empreses subcontractades, com a autònoms amb 
treballadors i a autònoms sense treballadors. 
 
S’adjunta taula de seguiment d’aquest punt, en annexes, per tal de relacionar els 
punts esmentats anteriorment i la seva presa de decisions respecte a les revisions 
realitzades. 
 
Veure annex 1 en el seu apartat. Document adjunt. 

 
 

4.2.1.1.2 -Control documental de TREBALLADORS. “Criteris mínims de revisió 
documental.” 

 
REVISIÓ y Criteris. 

 
Es realitzaran els següents controls. 

 
1. PERIODICITAT / CADA QUANT SE REVISA. (Sense Venciment / Veure 

Criteris / Únic / Segons legislació, com a mínim TRIANUAL.) 
2. VALORACIÓ DE LA REVISIÓ. (Crític) 
3. CRITERIS. (A detallar, Varis) 
4. OBSERVACIONS. (A detallar, Varis) 
5. DEFICIENCIES QUE SUPOSIN L’ESTAT DEL DOCUMENT 

“MILLORABLE”. (A detallar, Varis) 
6. DEFICIENCIES QUE SUPOSEN UN ESTAT DEL DOCUMENT “NO 

CORRECTE”. (A detallar, Varis) 
7. EN EL CAS D’AUTONOMS. (Que l’hi aplica al respecte) 
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8. EN EL CAS D’AUTONOMS AMB TREBALLADORS. (Que l’hi aplica al 
respecte) 

9. SUBCONTRACTES. (Que l’hi aplica al respecte) 
 

i. 4.2.1.1.2.1 -Obligatoris requerits a tot treballador, sigui quina sigui la seva 
condició com a treballador. 

 
DOCUMENTS. 
 

a. Certificats de Residència i Permisos de Treball, per a treballadors NO 
COMUNITARIS. 

b. Certificat d’Aptitud Mèdica per a treballs a realitzar. 
c. Certificat de rebut d’informació dels riscos i mesures inherents al lloc de 

treball. 
d. Certificat de rebut d’informació dels riscos a les instal·lacions del centre. 
e. Certificat de formació teòric-pràctic específic del lloc de treball. 

 
S’adjunta taula de seguiment d’aquest punt, en annexes, per tal de relacionar els 
punts esmentats anteriorment i la seva presa de decisions respecte a les revisions 
realitzades. 
 
Veure annex 2 en el seu apartat. Document adjunt. 
 

 
ii. 4.2.1.1.2.2 -Requerida per el Servei de Prevenció (SP) i en funció dels Plans 

de Seguretat i Salut, Plans Específics, Annexes dels Plans de Seguretat, 
Avaluacions de Riscos, etc. 

 
DOCUMENTS. 
 

a. Acta de designació del RECURS PREVENTIU. 
b. Certificat d’Autorització / Qualificació, per el lloc de treball (“R.D. 614/2001, 

de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut y 
seguretat dels treballadors davant al risc elèctric. BOE nº 148 21/06/2001”) 

c. Certificat de rebut de que els treballadors han rebut els Equips de Protecció 
Individual (EPI’s). 

d. Certificat d’Autorització per us dels equips de treball. 
e. Certificat de formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (PRL). 

 
S’adjunta taula de seguiment d’aquest punt, en annexes, per tal de relacionar els 
punts esmentats anteriorment i la seva presa de decisions respecte a les revisions 
realitzades. 
 
Veure annex 3 en el seu apartat. Document adjunt. 
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4.2.1.2 -Reunions de treball amb interferències entre dos o mes empreses en una 
mateixa àrea o zona de treball. Nomenada: “Reunió CAE de seguretat en 
interferències de varies empreses.”  

 
També realitzar reunions entre les diferents empreses subcontractades que intervenen als 
treballs, quan en el cas de que diferents empreses han de conviure en una àrea o zona de 
treball, que entre elles es poden produir interferències de diferents procediments de treballs, 
tot això implica realitzar una reunió de treball i de seguretat per tal d’exposar cada cap d’obra 
o supervisor d’empresa, tal i com realitzaran les feines, explicant detalladament els 
procediments, personal, maquinaria, medis, etc, i especialment tractant-se de interferències 
amb altres empreses, les mesures en matèria de seguretat i salut laboral que imposaran als 
treballadors de la pròpia empresa per que totes elles puguin realitzar les funcions 
encomanades per el període de temps establert. 
 
 
4.2.2 -B.2  Els REGISTRES del RECURS PREVENTIU i la seva Gestió. 
 
4.2.2.1 -Les informacions a treballadors en matèria de (Seguretat i Salut). 

 
De manera continua,  a petició de la Comissió de Seguretat i Salut, a expenses dels 
resultats de les inspeccions realitzades a diari per part de la PROPIETAT i les inspeccions 
realitzades per part de l’empresa CONTRACTISTA (destinada aquesta tasca al RECURS 
PREVENTIU), si de manera repetitiva s’aprecien algunes deficiències no justificades com 
a greus, però que necessiten una major sensibilitat a la gestió de la Seguretat i Salut, una 
vegada analitzades les incidències setmanals, si s’escau, es convoquen unes reunions 
informatives a totes les empreses vinculades al projecte, i anomenades TOOLBOX, on allí 
es manifesta de manera breu i concisa, sense tenir molt a explicar però amb un argument 
molt pràctic i entenedor que han d’aportar la informació necessària a tots els membres de 
les plantilles, per tenir cura del tema exposat per part del RECURS PREVENTIU, o en 
casos molt específics, al COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT del projecte. 
 
 
En aquest document TOOLBOX, s’ha de exposar: 
 
 

� Exposició de les incidències de la informació. 
� Avaluació de l’estat de l’obra sobre el tema a tractar. 
� Criteris a aplicar a tot personal del projecte. 
� Torn de preguntes s’hi s’escauen en cas de dubtes o aclariments. 
� Registre de signatures a TOTS els assistents a la informació realitzada. 
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Apercibimientos

EMPRESA CARGO

                                                     ACTIVIDADES COORDINACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE FIRMA

FS:

PROYECTO

FECHA FORMACIÓN:

IMPARTIDA POR:

TEMAS TRATADOS:

LUGAR FORMACIÓN:

TOOLBOX TOLERANCIA 0

8.Arnés

13/03/2015

OFICINAS SerIDOM

Oscar Perí i Compte

Tolerancia 0

1.Definición

2.Objetivos

3.Gravedad y consecuencias

4. Expulsión de la obra

5. Trabajos altura

6.Andamios

7.Escalera

AMPLIACIÓN PLANTA DE FLOTACIÓN DE SILVINITA

ASISTENTES

9.Puntos anclaje

Por SerIDOM: Oscar Perí i Compte.

 
Document 4.3. Format assistència reunió Toolbox. Tolerància 0 

 
4.2.2.2 -Reunions de Seguretat i Salut i la seva comissió. 

 
De caire continu, i setmanalment es realitzen reunions de Seguretat i Salut, en seguiment a 
la evolució i fets a destacar en aquest àmbit, reunions dirigides en aquests casos al 
COORDINADOR DE SEGURETAT Y SALUT i en altres dirigides per el RECURS 
PREVENTIU de l’empresa CONTRACTISTA principal del projecte. 
 
Aquestes reunions es distribueixen de la següent manera: 
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4.2.2.2.1 -A.- REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT. 
 

Es realitza mensualment i normalment a final de mes, per avaluar, corregir, informar fets 
destacables en matèria de seguretat i fer un recordatori a tots els assistents de tots els 
temes tractats durant les anteriors reunions de la COMISSIÓ. 
 
Els assistents a aquesta reunió son de obligada assistència: 
 

� Responsable de Seguretat de l’empresa CONTRACTISTA principal i com a mínim 
un representant del equip tècnic. 

� El COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT del projecte representat per el 
tècnic titular o un dels seus dos assistents, segons disponibilitat. 

� Representants del comitè de SEGURETAT de la PROPIETAT amb nombre il·limitat 
i representants del equip Tècnic, principalment el DIRECTOR FACULTATIU. 

� Tècnic contractat per la propietat per supervisar de les obres del projecte, solament 
de caire informatiu i assessorament no sent vinculant al desenvolupament del 
projecte. 

� Responsables de Seguretat i Caps d’Obra, de les empreses subcontractades en el 
projecte. Normalment assisteixen els corresponents Recursos Preventius de les 
subcontractes i els responsables dels equips de treball. 

� Altres personatges que es poden incorporar a les reunions a petició per alguna de les 
parts, per tal de assessorar actuacions, o procediments de treballs que donin una 
justificació en un determinat moment de treball. (Sols de caire Informatiu). 
 

4.2.2.2.2 -B.- REUNIÓ DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT. 
 
Aquesta reunió es reuneix setmanalment, per fer un seguiment mes proper a la realitat del 
dia a dia del projecte, a part dels temes mes destacats en matèria de Seguretat i Salut, 
també es fa manifest de la evolució del projecte i els possibles desviaments o dificultats 
que poden aparèixer en el procés normal de l’obra. 
 
En matèria de seguretat, es posa principal atenció a les incidències detectades durant la 
setmana amb la valoració i les conseqüències de les mes rellevants. S’exposen els fets i 
causes mes rellevants i s’intenta posar mesures per tal de crear un ambient de treball 
segur. 
 
Els assistents a aquesta reunió no son de obligada assistència, encara que s’intenta donar 
un caire molt important per el bon desenvolupament de la Seguretat: 
 

� Responsable de Seguretat de l’empresa CONTRACTISTA principal i com a mínim 
un representant del equip tècnic. 

� El COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT del projecte representat per el 
tècnic titular o un dels seus dos assistents, segons disponibilitat. 

� Representants del comitè de SEGURETAT de la PROPIETAT amb nombre il·limitat 
i representants del equip Tècnic, principalment el DIRECTOR FACULTATIU. 
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� Tècnic contractat per la propietat per supervisar de les obres del projecte, solament 
de caire informatiu i assessorament no sent vinculant al desenvolupament del 
projecte. 

 
En aquest tipus de reunions no se sol·licita l’assistència a les empreses que intervenen al 
projecte, ja que son mes de caire intern entre PROPIETAT i CONTRACTISTA. S’intenta 
tenir un caire de col·laboració mútua per tal de obtenir i aconseguir una situació optima i 
sense risc per a empreses i treballadors. 
Les possibles interferències en l’àmbit laboral que es produeixen entre treballadors de la 
planta de producció del mineral (producció de forma continua), i els treballs de nova 
construcció, “Ampliació de la planta de Flotació de Silvinita”, es en aquestes reunions on 
se planifiquen els treballs per tal de no interferir entre ambdues parts. 
 
 
4.2.2.2.3 -C.- REUNIÓ DE COORDINACIÓ D’ACTIVITAS EMPRESARIALS. (CAE). 
 
Aquest tipus de reunions no son periòdiques ni regulars, bàsicament es convoquen a 
petició d’alguna part implicada als projectes existents dintre de la planta. (3 projectes en 
paral·lel: FLOTACIÓ “La que fa referència a aquest treball”, COMPACTACIÓ 
“Realitzada per una altra empresa” i CRISTALITZACIÓ “Realitzat per una tercera 
empresa” 
 
Son reunions on bàsicament se convoquen per coordinar treballs entre les tres empreses 
que realitzen les obres de nova construcció de la planta, en que es puguin produir 
interferències de treballs, utilització d’espais comuns, usos de vials o zones no 
especificades a cap empresa, i principalment treballs que es contemplen en zones 
destinades a realitzar feines en paral·lel i que causaran interferències entre diferents 
empreses i de diferents projectes, allí se comenta i coordina les feines a realitzar mentre 
durin les tasques en comú. 
 
Els assistents en aquestes reunions es fan a criteris generals i en cada reunió es convoca al 
personal que es creu hi te que assistir, normalment son la PROPIETAT  i les empreses 
CONTRACTISTES involucrades a la CAE, conjuntament amb els Coordinadors de 
Seguretat i Salut dels respectius projectes. 
 

4.2.2.3 -Apercebiments i/o amonestacions produïts per actes insegurs. 
 
Aquest registre i seguiment d’aquest apartat, es molt important per visualitzar el dia a dia 
de l’obra, ja que en les visites diàries a peu d’obra, s’analitzen l’execució dels treballs 
segons especifica el Pla de Seguretat i Salut (PSS), els corresponents annexes del mateix 
PSS, i procediments de treball pel que fa a la Seguretat. La finalitat principal es corregir 
accions a actes insegurs per tal de prevenir accidents de treballs, igualment el RECURS 
PREVENTIU localitzat al lloc de treball, crea un punt de assessorament a les empreses 
que treballen en cas de sorgir dubtes en el treball, quan es produeix aquest apropament 
entre empresa i RECURS PREVENTIU, la finalitat dels treballs es segura i conciliadora, 
però no sempre es així, i de vegades per falta d’implicació dels treballadors a 
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procediments de treball on falta manca d’informació, es produeixen uns actes insegurs que 
es cataloguen de intolerables i sigui per ser repetitius o de un elevat risc o catalogats com 
a greus, qualsevol membre de la COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT, pot apercibir, 
amonestar o inclús expulsar temporalment o definitivament a treballadors i/o empreses del 
projecte en qüestió. 
 
PROCEDIMENT: 
 
� Comunicació a la zona del treball a les persones i empresa que realitza l’acte insegur, 

principalment al responsable de seguretat de l’empresa subcontractada i al cap d’obra 
o responsable dels treballs. 
 

� Comunicar al Director de Projecte i al Cap d’Obra de l’empresa CONTRACTISTA, la 
manca de mesures de seguretat detectades. 
 
 

� Comunicació per escrit als responsable de les empreses implicades per tal que es 
prenguin les mesures pertinents a l’acte insegur. 
 

� Solament en el cas que l’acte sigui catalogat de Greu o Molt Greu o en el seu cas per ser 
repetitiu en un termini de temps curt, es crearà un expedient per tal d’avaluar la 
situació i una vegada recopilada tota la informació, es pren la mesura conjuntament 
entre el Director de Projecte, el Director d’Execució del Projecte, el RECURS 
PREVENTIU de l’empresa CONTRACTISTA i els responsables de les empreses 
implicades. 
 
 

� L’expedient pot ser tancat amb un simple amonestament, recordant a totes les parts que 
no es poden ocasionar actes insegurs. També es pot produir expulsions del personal i/o 
empreses implicades en l’acte insegur, tant expulsions TEMPORALS o 
DEFINITIVES. Aquestes últimes sempre amb consens amb la PROPIETAT. 
(Vull destacar que aquest últim punt en molt poques ocasions es produeixen, ja que la 
col·laboració de empreses i treballadors, amb la COMISSIÓ DE S. i S., facilita la bona 
sintonia i els bon resultats.) 
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Document 4.4. Taula de enregistraments d’apercebiments i amonestacions. Model. 
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Document 4.5.a.  Gràfica de columnes. Apercibiments a origen. 

 

 
Document 4.5.b. Gràfica de les infraccions per motius de les mateixes. 
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4.2.2.4 -Informació del Pla d’Emergència de la Planta i el seu manteniment. 
 
Dins del annex VI del Pla de Seguretat i Salut del projecte “Ampliació de la Planta de 
Flotació de Silvinita”, aprovat per el COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT, es 
contempla “El pla d’actuació en cas d’Emergència de les instal·lacions de la Planta”. 
 
Aquest pla engloba el seguiment que es te que realitzar en cas d’Emergència a la planta i 
les pautes a seguir per tot treballador que estigui treballant dins la planta o de nova 
incorporació. 
 
Aquest Pla, a instàncies del RECURS PREVENTIU, es realitza una sessió informativa a 
tot personal que esta treballant a la planta per part de l’empresa CONTRACTISTA 
principal del projecte, per tal de posar en coneixement de les mesures a seguir en cas de 
que es produeixi una de les següents incidències: 
 

� INCIDENT o ACCIDENT. 
� INCÈNDI. 

 
En aquest Pla no es contempla cap altre succés a ser analitzat per el projecte al que s’està 
implicat. 
 
Una vegada realitzada la informació al personal que hi assisteix, se signa una acta de 
registre i assistència a la mencionada xerrada informativa. 
 
Contingut del Pla d’Emergència i definicions: 
 

� 1. OBJECTE. 
 
Definir el procediment i normes d’actuació a seguir dins de les instal·lacions 
de la Planta por la part CONTRACTISTA del projecte i les empreses 
subcontractades para l’execució de l’activitat per garantir la SEGURETAT I 
SALUT dels treballadors en cas de sinistre. 
 
El present procediment es revisarà quan variïn algunes de las circumstancies 
que venen previstes o quan apareixen nous riscos no contemplats en el mateix. 

 
� 2. ALCANÇ. 

 
S’Aplica a tots els projectes destinats a la planta en qualsevol fase d’execució, i en 
especial, al nostre projecte:  
 
“Ampliació de la Planta de Flotació de Silvinita”. 
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� 3. DEFINICIONS. 
 
En aquest apartat es on se especifica les definicions i el personal que intervé en 
aquest pla. 
 

� 4. PROCEDIMENT. NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS D’INCIDENT / 
ACCIDENT / INCÈNDI. 
 

∗ INCIDENT. 
 

Definició: 
 
Un incident es un succés ocasionat en el curs del treball o en relació amb 
aquest, que te el potencial de ser un accident, en el que pot haver persones 
involucrades sense que sofreixin lesions o se presentaran danys a la propietat 
i/o pèrdua en el procés productiu. 

 
Es detalla esquema del procés d’actuació. 
 
 
EXTRET DEL MATEIX PLA D’EMERGÈNCIA. (Castellà) 
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Esquema 4.6.a.  Esquema actuació en cas d’INCIDENT. 
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∗ ACCIDENT. 
 

Definició: 
 
Un accident es un succés ocasionat en el curs del treball o en relació amb el 
mateix, que provoca lesions a las persones involucrades. També poden donar-
se por danys a la propietat i/o pèrdua en el procés productiu. 

 

 
Esquema 4.6.b.  Esquema actuació en cas d’ACCCIDENT. 
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∗ INCENDI. 
 
En cas de que es produís un incendi, s’activarà i es posarà en marxa el pla 
d’emergència general de la planta . La persona qui detecti el possible foc, donarà 
avis immediat al Cap d’Emergència de l’Obra, que valorarà la magnitud, així 
como la possibilitat de controlar la situació amb els mitjans propis o delegar-ho a 
medis externs, com poden ser els Bombers 

 

 
 

Esquema 4.6.c.  Esquema actuació en cas d’INCÈNDI. 
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� 5. INFORME D’INVESTIGACIÓ D’INCIDENTS, ACCIDENTS I INCENDI. 
 

En cas de que es produís un d’aquests successos, es tindrà que redactar per el servei de 
prevenció de l’empresa afectada l’informe de investigació d’accidents i/o incendi. Aquest 
informe pretendrà trobar las causes que han provocat un d’aquests actes, per proposar las 
mesures que impedeixin que el succés es pugui tornar a produir-se. 
 
L’informe d’investigació, tindrà de aportar com a mínim els següents punto. 
 
· Autor/s de la investigació d’accident. 
· Data de realització de l’informe d’investigació d’accident. 
· Dades de referencia on consti: 
 
a) Nom de l’Obra/Centre de treball. 
b) Direcció de l’Obra. 
c) Contractista principal. 
d) Cap d’Obra. 
e) Encarregat de l’Obra. 
f) Recurs Preventiu. 
g) Cadena de subcontractació. (si existís) 
h) Nom de l’accidentat. 
i) Edat /data de naixement. 
j) Lloc i activitat que es realitzava quan es va produir l’accident. 
k) Testimonis que hagin observat l’accident. (visualment) 
l) Testimonis que van assistir a l’accidentat. 
m) Objecte causant de la lesió. (si es pot aportar) 
n) Tipus d’accident. 
o) Danys personals. 
 
· Descripció de l’accident. 
· Causes immediates (desencadenants.) 
· Causes bàsiques, (principals). 
· Com s’hagués pogut evitar l’accident. 
· Accions adoptades per evitar la repetició de l’accident. 
· Croquis, fotografies ,..... 

 
 

� 6. ESTADISTICA D’ACCIDENTS. 
 
Cada mes es redactarà una relació del total d’hores treballades i nombre de treballadors 
com dades estadístiques per poder estudiar la freqüència i incidència de les mateixes. 
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� 7. EVACUACIÓ I PUNTS DE TROBAMENT. 
 

Si es necessària l’evacuació de la zona de treballs quan es consideri incontrolable la 
situació d’emergència por el Cap d’Emergència de l’Obra, els operaris es reuniran a la 
zona de banderes de les Oficines Generals de la Planta, que es on s’estableix el PUNT DE 
REUNIÓ. 
 
Donada l’ordre d’evacuació, el Cap d’Emergència de l’Obra, coordinarà l’operació donant 
l’avís en els diferents llocs o zones de treball de l’obra. Tots els treballadors tindran ser 
coneixedors dels recorreguts de sortida, i dins de l’obra hi haurà col·locats cartells 
informatius, on s’indicarà dins de l’obra, on es troba el punt de reunió. 
 

 
 

Plànol 4.7.  Zoom del plànol d’evacuació. 
 
 
4.2.2.5 -Registres d’inspeccions d’EPI’s, (Equips de Protecció Individuals). 

 
Aquest registre, es realitza aleatòriament a qualsevol treballador a petició del RECURS 
PREVENTIU, i en aquest registre es contempla l’estat, caducitat, marcatge CE i 
especificacions de l’equip inspeccionat, resultant al final una valoració general dels EPI’s i si 
cal substituir o resoldre qualsevol incidència detectada. 
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� CASC. (EN 397) 
• S’hi es troba en bones condicions físiques, aparents. 
• Si es troba el marcatge CE. 
• Data de fabricació < a 5 anys. 

 
� PROTECCIÓ DE CARA I ULLS. (EN 166 / EN 169 / EN 175) 

• Ús d’ulleres de seguretat homologades. 
• Ús adequat de les ulleres. 
• Per protecció facial, ús idoni, complint normativa. 

 
� CALÇAT DE SEGURETAT. (EN 344 / EN 345) 

• Ús de calçat homologat. 
• Ús si procedeix de botes d’aigua. 

 
� ROBA D’ALTA VISIBILITAT. (EN 471) 

• Ús de roba o armilla d’alta visibilitat. 
• Estat de la uniformitat a tal finalitat. 

 
� PROTECCIÓ DE MANS. (EN 420 / EN 388) 

• Ús de protecció de mans amb afinitat, mecànica, química i/o tèrmica. 
• Estat de l’equip. 

 
� PROTECCIÓ AUDITIVA. (EN 352) 

• Ús d’auriculars o taps sí es de necessitat, 
• Es fa bon ús. 
• Estat del sistema ha utilitzar. 

 
� Altres EPI’s específics per a cada treball. 

Com poden ser arnesos de seguretat, línies de vida, cinturons, genolleres, etc. Que 
s’avaluaran en funció de la necessitat dels treballs a realitzar. 
 
 

FECHA EMPRESA SUBCONTRATA 1 TRABAJADOR EQUIPO COMENTARIO

EPIS 07/01/2015 empresa empresa nombre trabajador

EPIS 07/01/2015 empresa empresa nombre trabajador

EPIS 08/01/2015 empresa empresa nombre trabajador EPIS DE NUEVA ENTREGA

EPIS 08/01/2015 empresa empresa nombre trabajador NO DISPONE DE GAFAS. USA GAFAS GRADUADAS

EPIS 08/01/2015 empresa empresa nombre trabajador NO DISPONE DE GAFAS. USA GAFAS GRADUADAS

EPIS 08/01/2015 empresa empresa nombre trabajador NO DISPONE DE GAFAS. USA GAFAS GRADUADAS

EPIS 09/01/2014 empresa empresa nombre trabajador APORTA GAFAS NUEVAS

EPIS 09/01/2014 empresa empresa nombre trabajador APORTA GAFAS NUEVAS

EPIS 09/01/2014 empresa empresa nombre trabajador APORTA GAFAS NUEVAS

EPIS 09/01/2015 empresa empresa nombre trabajador

EPIS 14/01/2015 empresa empresa nombre trabajador

EPIS 14/01/2015 empresa empresa nombre trabajador

EPIS 14/01/2015 empresa empresa nombre trabajador EPIS DE NUEVA ENTREGA

EPIS 19/01/2015 empresa empresa nombre trabajador EPIS DE NUEVA ENTREGA. UTILIZA GAFAS SEGURIDAD GRADU

REGISTRO INSPECCIONES EPI's

 
Document 4.8. Registre d’Inspecció EPI’s. 
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Valoración Comentario

1

2

3

Valoracios cascos N.P.

4

5

6

7

Valoración protección cara y ojos N.P.

8

9

Valoración calzado N.P.

10

Valoración chaleco N.P.

11

12

13

Valoración global guantes N.P.

14

Valoración protección auditiva N.P.

Valoración global N.P.

Fecha

> 85 EXCELENCIA

65- 85 NOTABLE

55- 65 BÁSICAMENTE CORRECTO

40- 55 MEJORABLE

< 40 DEFICIENTE

Reinspeccionado por

Valoración

Nombre
Empresa  y trabajador

Inspeccionado por

Observaciones:

Uso de calzado homologado (EN/344/345)

Botas de agua

Chaleco

Chaleco reflectante (EN471)

Proteccion de manos (EN 374/388/407/420)

Protección mecánica

Protección química

Protección térmica

Proteccion auditiva (EN352)

Se usan auriculares/tapones cuando necesarios

Calzado

INSPECCIÓN DE EPIS

Puntos a inspeccionar

Casco (EN 397)

Está en buenas condiciones

Tienen marcado CE

Fecha de fabricación < 5 años

Protección cara y ojos (EN 166/170)

Gafas de seguridad homologadas

Se usan las gafas de seguridad de forma adecuada

Se usa pantalla facial de forma adecuada

Mascará de soldador (EN169/379)

 
Document 4.9. Inspecció d’EPI’s a treballadors. 
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4.2.2.6 -Registres d’elements d’elevació. (Eslingues, cadenes, Pull-Lifth, tractels, etc.) 
 

En aquest punt, cal tenir un control força continu, ja que d’aquests elements depèn la 
possibilitat de ocasionar-se un dels accidents mes perillosos de la Planta, com pot ser la 
caiguda d’elements de carga de gran tonatge i/o volum, degut als equips que s’eleven i 
s’acollen a les estructures existents. L’equip d’operació o cap de la maniobra, conjuntament 
amb el gruista si procedeix, tenen la responsabilitat de verificar aquests medis auxiliars, l’estat 
dels mateixos, les carregues a suportar i el sistema de subjecció mes adient, aquest últim punt 
te molta importància ja que en funció del lligam que es realitzi, pot disminuir la carga 
admissible del element. 
 

� Que es registra per inspecció i equip. 
 
• Empresa inspeccionada. 
• Element d’elevació. 
• Revisió i/o estat del element d’elevació. 
• Marca i Model. (per localització de manual si s’escau). 
• Carga màxima admissible. 
• Dimensions i longituds dels elements soportadors. 
• Número de sèrie i homologació. Revisió si s’ha realitzat. 
• Observacions. (Es comenta l’estat del element inspeccionat i anotacions 

desfavorables o qualsevol nota aclaridora). 
• Accions correctores. Element donat de baixa. (segons correspongui). 
• Data de la revisió. 

 

                
Imatges 4.10.  Element d’elevació defectuós per falta de tancament de seguretat.  

Etiqueta illegible. 
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ELABORADO APV

APROBADO

SUBCONT 1 SUBCONTR2
ELEMENTO 

DE IZADO

REV 

INICIAL/PER

IODIDO

MARCA MODELO CARGA kg
DIMENSION

ES
Nº SERIE OBSERVACIONES

ACCIONES 

CORRECTORAS
FECHA

PREMONOR GRUAS 

SERRAT

ESLINGA INICIAL CABLES Y 

ESLINGAS

POLIESTER
20.000 8m 4 unidades

certificado 

28171667-01

01/03/2015

PREMONOR GRUAS 

SERRAT

GRILLETE CABLES Y 

ESLINGAS 17.000 CLASE 6 Y6CGLIPUN170

CERTIFICADO 

0028514737-000020

01/03/2015

TAUXME GRUAS 

EVEREST

ESLINGA INICIAL BEZABALA TEXTIL

3000 4 m
3PBZX090LO400

0

OK CERTIFICADO 

CONFORMIDAD 

2006/42/CE

01/03/2015

TAUXME GRUAS 

EVEREST

ESLINGA INICIAL BEZABALA TEXTIL
3000 6 m

3PBZX090LO600

0

OK 01/03/2015

TAUXME GRUAS 

EVEREST

ESLINGA INICIAL BEZABALA TEXTIL

3000 4 m xpc 37519

OK ref. BZ-90 

CERTIFICADO 

CONFORMIDAD 

2006/42/CE

01/03/2015

TAUXME GRUAS 

EVEREST

ESLINGA INICIAL BEZABALA TEXTIL

3000 4 m xpc 37455

OK ref. BZ-90 

CERTIFICADO 

CONFORMIDAD 

2006/42/CE

02/03/2015

TAUXME GRUAS 

EVEREST

ESLINGA INICIAL BEZABALA TEXTIL

6000 6 m xpc 103219

OK ref. BZ-180 

CERTIFICADO 

CONFORMIDAD 

2006/42/CE

02/03/2015

PREMONOR ESLINGA INICIAL 3000 4 m PREM-001 OK 14/03/2015

PREMONOR ESLINGA INICIAL 2500 2 m PREM-002 OK 14/03/2015

PREMONOR ESLINGA INICIAL 3000 2 m PREM-003 OK 14/03/2015

PREMONOR ESLINGA INICIAL 2000 2 m PREM-004 OK 14/03/2015

PREMONOR SAYLAN TRACTEL INICIAL TRACTEL TIRFOR 750 VARIABLE (m) 22993 OK 14/03/2015

PREMONOR SAYLAN ESLINGA INICIAL 2000 2 m SAY-001 OK 14/03/2015

PREMONOR SAYLAN ESLINGA INICIAL 1000 6 m 49016 OK 11/03/2015

PREMONOR ESLINGA INICIAL 2000 2 m 602667291 OK 11/03/2015

PREMONOR ESLINGA INICIAL 3000 4 m 602667291 etiqueta semirrota retirada 11-03-2015 11/03/2015

PREMONOR ESLINGA INICIAL 2500 2 m 1132.01 OK 11/03/2015

PREMONOR SAYLAN ESLINGA INICIAL 2000 2 m 633120010 mal estado costura ojal retirada 11-03-2015 11/03/2015

PREMONOR SAYLAN ESLINGA INICIAL 1000 1 m ESB602672291 Eetiquetado mal estado retirada 11-03-2015 11/03/2015

PREMONOR PULL-LIFT 

(POLIPASTO)

INICIAL
3000 VARIABLE (m) 5656

fuera de servicio 11-3-2015 falta pestil lo. 11/03/2015

TAUXME PULL-LIFT 

(POLIPASTO)

INICIAL BRAVO
1500 VARIABLE (m) B-913152

OK 05/03/2015

TAUXME PULL-LIFT 

(POLIPASTO)

INICIAL BRAVO
1500 VARIABLE (m) B-921325

SIN PESTILLO SEGURIDAD / 05-03-2015 CAMBIADO 09/03/2015

TAUXME PULL-LIFT 

(POLIPASTO)

INICIAL BRAVO
1500 VARIABLE (m) B-951433

OK 05/03/2015

TAUXME TRACTEL INICIAL TRACTEL 3000 VARIABLE (m) C-18967 OK 05/03/2015

TAUXME TRACTEL INICIAL TRACTEL 1500 VARIABLE (m) C-16935 OK 04/03/2015

TAUXME TRACTEL INICIAL TRACTEL 1500 VARIABLE (m) C-15523 OK 04/03/2015

PREMONOR GRUAS 

EVEREST

ESLINGA INICIAL POLYMAX TEXTIL
3000 4 m XPC37453

2014-  REF-BZ-90. MARCADO CE EN BUEN ESTADO 17/03/2015

ASSIGNIA ENRIQUE 

LLORET

ESLINGA INICIAL CISA-SLINGA TEXTIL
2000 4 m C0141

FECHA FAB. 2007. CERT. CONFORMIDAD 

ENTREGADA.

NUEVAS. A FECHA 18/03/2015

ASSIGNIA ENRIQUE 

LLORET

ESLINGA INICIAL CISA-SLINGA TEXTIL
2000 4 m C0141A

FECHA FAB. 2007. CERT. CONFORMIDAD 

ENTREGADA.

NUEVAS. A FECHA 18/03/2015

TAUXME GRUAS 

EVEREST

CADENAS INICIAL BEZABALA CADENA 

METALICA
55OO 5 m 1501134

CERT. CONFORMIDAD ENTREGADA. 18-

013-2015. (2 UNIDADES)

A ESTRENAR 25/03/2015

PREMONOR PREMONOR ESLINGA INICIAL ILEGIBLE TEXTIL
ILEGIBLE 2 m !!!!

ETIQUETA ILEGIBLE RETIRADA OBRA 

(SERIDOM)

08/04/2015

JASO GRUAS 

EVEREST

CADENAS INICIAL BEZABALA CADENA 

METALICA
55OO 6 m !!!!

RETIRADA POR FALTA DE PESTILLOS DE 

SEGURIDAD.

RETIRADA DE OBRA 10/04/2015

PREMONOR PREMONOR ESLINGA INICIAL CYE Tex TEXTIL 2000 2 m 8103708 OK. BUEN ESTADO 17/04/2015

PREMONOR PREMONOR ESLINGA INICIAL CYE Tex TEXTIL 2000 6 m 8109962 OK. BUEN ESTADO 17/04/2015

PREMONOR PREMONOR PULL-LIFT 

(POLIPASTO)

REVISIÓN TRACTEL CADENA 

METALICA
1500 VARIABLE (m) 123456

retirado obra. FALTA DE PESTILLO. 

ETIQUETADO DE BAJA

REPONER PESTILLO. 

DAR ALTA SERIDOM.

15/04/2015

CINTASA CINTASA PULL-LIFT 

(POLIPASTO)

REVISIÓN BEZALIFT CADENA 

METALICA
750 VARIABLE (m) 549237

retirado obra. FALTA DE PESTILLO. 

ETIQUETADO DE BAJA

REPONER PESTILLO. 

DAR ALTA SERIDOM.

15/04/2015

A 

CONFIRMAR

A 

CONFIRMAR
ESLINGA REVISIÓN CYE Tex TEXTIL 2000 2 m 12146/1494 RETIRADA DE OBRA. MAL ESTADO.

ETIQUETA 

LEGIBLE(OK). ESLINGA 

EN MAL ESTADO

20/04/2015

PREMONOR PREMONOR PULL-LIFT 

(POLIPASTO)

REVISIÓN TRACTEL CADENA 

METALICA
1500 VARIABLE (m) B1123177/2011

retirado obra. FALTA DE PESTILLO. 

ETIQUETADO DE BAJA

REPONER PESTILLO. 

DAR ALTA SERIDOM.

22/04/2015

PREMONOR PREMONOR ESLINGA INICIAL ITE TEXTIL
1000 1 m ESB602672291

RETIRADA POR SERIDOM. ETIQUETA ROTA 

ILEGIBLE

22/04/2015

A 

CONFIRMAR

A 

CONFIRMAR
ESLINGA REVISIÓN CYE Tex TEXTIL 2000 2 m NO SE APRECIA

RETIRADA DE OBRA. SERIDOM. 

ETIQUETA ILEGIBLE.

ETIQUETA ILEGIBLE 

(KO). ESLINGA EN 

BUEN ESTADO

22/04/2015

PREMONOR PREMONOR PULL-LIFT 

(POLIPASTO)

REVISIÓN TRACTEL CADENA 

METALICA
1500 VARIABLE (m) W800932/2008

retirado obra. FALTA DE PESTILLO. 

ETIQUETADO DE BAJA

REPONER PESTILLO. 

DAR ALTA SERIDOM.

23/04/2015

REGISTRO DE ELEMENTOS DE IZADO

 
Document 4.11. Registre de Elements d’elevació. 
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4.2.2.7 -Registre de les Mútues de les empreses que intervenen al projecte i el seu 
seguiment. 

 
Aquest es un registre molt bàsic, que consisteix en anotar i localitzar les Mútues de les 
empreses que intervenen al projecte, tot i això per una finalitat de saber en tot moment la 
consulta amb caire administratiu i la localització de la seu central o mes propera al lloc de 
treball, en cas de assistir a un treballador lesionat. 
 

� Anotacions. 
 

• Nom de l’Empresa Registrada. 
• Nivell de subcontractació se procedeix. 
• Nom de la Mútua. 
• Telèfon del centre administratiu. 
• Telèfon del centre assistencial. 
• Adreça administrativa. 
• Adreça assistencial. 
• Localitat administrativa i assistencial. 
• Horaris d’assistència mèdica. 

EMPRESA EMPRESA (que la subcontrata) MUTUA TEL. MUTUA DIRECCION LOCALIDAD HORARIO ASISTENCIAL

EMPRESA nom nom mutua 12 345 67 89 Circumval.lació, 2-4 localitat L a V de 8 a 20 h

EMPRESA nom nom mutua 13 345 67 89 Circumval.lació, 2-5 localitat L a V de 8 a 14 y 16 a 20 h

EMPRESA nom nom mutua 14 345 67 89 Circumval.lació, 2-6 localitat

EMPRESA nom nom mutua 15 345 67 89 Circumval.lació, 2-7 localitat L a V de 8 a 20 h

EMPRESA nom nom mutua 16 345 67 89 Circumval.lació, 2-8 localitat

EMPRESA nom nom mutua 17 345 67 89 Circumval.lació, 2-9 localitat L a V de 8 a 20 h

EMPRESA nom nom mutua 18 345 67 89 Circumval.lació, 2-10 localitat

EMPRESA nom nom mutua 19 345 67 89 Circumval.lació, 2-11 localitat

EMPRESA nom nom mutua 20 345 67 89 Circumval.lació, 2-12 localitat

EMPRESA nom nom mutua 21 345 67 89 Circumval.lació, 2-13 localitat L a V de 8 a 20 h

EMPRESA nom nom mutua 22 345 67 89 Circumval.lació, 2-14 localitat

EMPRESA nom nom mutua 23 345 67 89 Circumval.lació, 2-15 localitat
L a J de 9 a 14  y 15 a 18 h; 

V de 9 a 15 h

EMPRESA nom nom mutua 24 345 67 89 Circumval.lació, 2-16 localitat

EMPRESA nom nom mutua 25 345 67 89 Circumval.lació, 2-17 localitat L a V de 8 a 20 h

EMPRESA nom nom mutua 26 345 67 89 Circumval.lació, 2-18 localitat L a V de 8 a 20 h

EMPRESA nom nom mutua 27 345 67 89 Circumval.lació, 2-19 localitat

EMPRESA nom nom mutua 28 345 67 89 Circumval.lació, 2-20 localitat
L a J de 9 a 14  y 15 a 18 h; 

V de 9 a 15 h

LISTADO MUTUAS EMPRESAS mar-15

 
Document 4.12. Model de registre de Mútues. 

 
4.2.2.8 -Registre d’Inspeccions de Seguretat  i Salut, i conclusions. 
 
Eina molt balida per dictaminar l’estat de l’obra dia a dia, ja que en aquest registre, s’anota les 
incidències aparegudes durant l’estada per part del RECURS PREVENTIU, a peu d’obra i la 
inspecció que allí es realitza. Bàsicament en aquests registres apareixen usos inadequats 
d’EPI’s, i actes insegurs, catalogats en major part com a lleus i sols necessiten una actuació 
ràpida i eficient. En el cas de justificar un acte greu o molt greu, s’obrirà un expedient a 
l’empresa infractora per recopilar tota la informació que si pugui aportar i a continuació 
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dictaminar mesures correctores i/o possibles sancions de caire laboral, com poden ser 
expulsions provisionals i/o definitives. 
També s’anoten els actes POSITIUS, que son bàsicament accions o maniobres de treball en 
les que mes allà del que dictamina el PLA DE SEGURETAT I SALUT, els ANNEXES i els 
PROCEDIMENTS DE TREBALL, justifiquen una acció mes segura i que complementa la 
prevenció a ser possible a àmbit col·lectiu del projecte 
 

� Que s’anota al registre d’Inspeccions. 
 
- Zona de l’obra on s’ha produït la inspecció. 
- Nom del equip que s’ha inspeccionat. 
- Empresa que ha originat el registre de la inspecció. 
- Assumpte que origina l’anotació al registre. 
- Acció a realitzar o resoldre. 
- Dates de: 

 
• Apertura de Inspecció. 
• Termini a resoldre o corregir. 
• Data de revisió de la Inspecció. (segon control de la incidència) 
• Data de la resolució de la incidència. 
• Estat de la inspecció. PENDENT/TANCAT. 

 

FECHA

REALIZ APV OPC

REV. 0

ZONA SUBCONTRATA FECHA AP PLAZO REVISADO EJECUTADO PENDIENTE

VIAS

SERIDOM 17/04/2015 22/04/2015 23/04/2015

ICL 14/04/2015 22/04/2015 23/04/2015

SERIDOM 14/04/2015
pres entada 

oferta a  IFO

ALTRAD 23/04/2015 27/04/2015 X

PREMONOR 20/04/2015 21/04/2015 23/04/2015 X

PREMONOR 17/04/2015 21/04/2015 23/04/2015 X

TAUXME 17/04/2015
EXISTE 

PROVISIONAL 23/04/2015

EE

INDET. 30/03/2015 A DETERM

PREMONOR 13/04/2015 INMEDIATO 23/04/2015 X

GALERIA VISCOLA 22/04/2015 23/04/2015 23/04/2015

T2

NORTON 22/04/2015 30/04/2015 23/04/2015 X

O CIVIL 20/04/2015 23/04/2015 23/04/2015

O CIVIL 30/03/2015 A DET. 23/04/2015 X

PREMONOR 30/03/2015 A DET. 23/04/2015 X

PREMONOR 14/04/2015 30/04/2015 23/04/2015 X

EDIF BARROS TPRL 14/04/2015 30/04/2015 23/04/2015 X

PREMONOR 14/04/2015 15/04/2015 23/04/2015 X

ALTRAD 23/04/2015 27/04/2015 X

SERIDOM
pres entada 

oferta a  IFO

EE/SALAS ELECT ASSIGNIA 20/04/2015

T5

RESTOS ENCIMA CUBIERTA EN MONTAJE RETIRAR

TABLEROS, MATERIAL DEMOLICION

MONTAR

RODAPIES DEPOSITOS

T1

MH

SECADERO

TEJADILLO , TUBERIAS, VIGA RETIRAR

RETRACTILES ESCALERA GATO COMPRAR

MONTAJE DE EQUIPOS REDACTAR ANEXO PSS

FOSO MOLINO MH PROTEGER/TAPAR /DISPONER DEFINITIVA

comentado a DaniEXTINTORES DISPONER LOS EXTINTORES EN LAS SALAS ELECTRICAS

AVISAR A ICL Y RETIRAR

RETIRAR

ORDENAR  

PLACAS DE FIBROCEMENTO EN F1

CAJA DE MADERA F1

ACCESO SALA ELECTRICA

MONTARESCALERA DE ACCESO SALA ELECTRICA

RETIRADA ANDAMIO DESMONTADO EN COTA 0 RETIRAR

HUECO TRAMEX ALTILLO LADO MANRESA PROTEGER  

HUECOS DEPOSITOS COLOCAR RODAPIE

 HUECO ENTRE CINTA Y FACHADA F6 PROTEGER

MEJORAR

ASUNTO ACCION

12/08/2015

INSPECCION DIARIA

COORDINACION ACTIVIDADES EMPRESARIALES

RETRACTILES ESCALERA GATO COMPRAR

BALIZADO y señalizado

PUNTAS VIVAS TAPAS CAJAS

ACCESOS DE 308 A 310

RETIRAR

MONTAR ESCALERA

RETIRADA ANDAMIO DESMONTADO EN ZONA ACOPIO RETIRAR

FLOTACION

 
Document 4.13. Registre d’Inspeccions diàries en Seguretat i Salut. 
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4.2.2.9 -Creació dels índex d’accidentabilitat, mensuals. 
 

Els Índex d’accidentabilitat es un document que es crea mensualment i que justifica 
l’accidentabilitat del projecte a estudiar, com a conseqüència de possibles accidents a les 
obres es crea aquest registre per tal de veure l’evolució mes a mes en aquest concepte. 
 
Existeixen bàsicament quatre valors en funció de la seva formulació. 
 

� Índex d’Incidència (I.I).  
Representa el nombre d’accidents que s’han produït, per cada mil persones exposades. 
 

I.I.= núm. accidents / (núm. treballadors x 1000) 
 

                                      
� Índex de Duració Mitjana (D.M.).  

S’utilitza per quantificar el temps mitja de duració de les baixes per accidents. 
 

D.M.= núm. de jornades perdudes / núm. d’accidents 
 
 

� Índex de Freqüència (I.F.).  
No es tenen que incloure els accidents "In itinere", ja que s’han produït fora de hores 
de treball. 
 

I.F.= núm. accidents / (núm. d’hores treballades x 1.000.000) 
 

� Índex de Gravetat (I.G.).  
Representa el nombre de jornades perdudes per cada mil hores treballades. 

 
I.G.= núm. de jornades perdudes / (núm. d’hores treballades x 1000) 

 
A continuació adjunto valors del índex del mes de març del 2015.  
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Gràfics 4.14.  Valors per empreses a nivell estadístic..  
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4.2.2.10 -Registre de les xerrades d’acollida a les instal·lacions. (Noves incorporacions). 
 

Quant s’incorpora un treballador nou al projecte, abans de començar a treballar a l’obra, una 
de les seves funcions es assistir a les xerrades d’acollida que l’empresa CONTRACTISTA 
principal, realitza a tots els treballadors. Aquesta xerrada es impartida per el RECURS 
PREVENTIU, que amb el coneixement de la PLANTA i el coneixements de les normes 
internes de la fabrica i les normes que dictamina el propi PLA DE SEGURETAT I SALUT, 
es la persona destinada a aquesta informació. 
 
En aquesta acció, s’intenta conscienciar al treballador de totes les normes de planta i del propi 
projecte, com son entre altres: 
 

� Registre OBLIGATORI d’entrada i sortida a porteria. 
� Registre OBLIGATORI de fitxar al lector d’entrada i sortida al projecte, “Ampliació de 

la Planta de Flotació de Silvinita”. 
� Zones de Pas per planta. 
� Zones de fumadors i la prohibició al resta de la planta. 
� Zona de queviures i refresc. (zona cafeteres) 
� Explicació amb plànol de les diferents actuacions en obres i localització d’equipaments. 
� Pla d’Emergència. Punts de Reunió. 
� Usos de EPI’s, obligatoris per anar per les obres. (A part els específics de treball) 
� En cas de contaminació ambiental. Localització del responsable. Gestió. 
� Altres incidències que poden alterar el programa, com circulars i TOOLBOX, 

informatives. 
 
Una vegada finalitzada la sessió, es signa un document d’assistència i s’enregistra per tal de 
portar un control de la gent matriculada a l’obra. S’introdueix per empreses, càrrec, supervisor 
dels treballs i les dades del DNI, i firma. 
Al finalitzar se l’hi  entrega una targeta magnètica per realitzar els registres d’entrada a l’obra, 
aquesta targeta esta vinculada a un núm. de matricula que la PROPIETAT entrega a tot el 
personal. Una matricula personal i intransferible. El seu mal ús, comporta l’expulsió. 

PLANTA DE FLOTACIÓN DE SILVINITA 

(AMPLIACIÓN) PROYECTO 0122/12

REVISIÓN 0

FECHA 24/03/2015

REGISTRO CHARLAS ACOGIDA Realizado APV

Aprobado

FECHA EMPRESA TRABAJADOR DNI MATRICULATARJETA N TRABAJOS PROYECTO

09/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 00000000A 177 MONTADOR FLOTACION

10/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 58189 229 GRUISTA FLOTACION

11/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59425 230 ENCARGADO EE

11/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59778 231 INSTALADOR EE

11/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59779 232 INSTALADOR EE

19/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR SUPERVISOR MH

19/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 53107 234 MONTADOR FILTRO BANDA

23/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59271 235 INSTALADOR FLOTACION

24/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59776 236 MONTADOR FLOTACION

24/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59777 237 MONTADOR FLOTACION

25/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59343 238 PINTOR FLOTACION

25/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59824 239 ENCARGADO FLOTACION

26/02/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59154 243 MONTADOR FLOTACION

04/03/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59844 246 MONTADOR FLOTACION

04/03/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59846 247 MONTADOR FLOTACION

04/03/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59849 245 MONTADOR FLOTACION

09/03/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59245 248 INSTALADOR FLOTACION

09/03/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59245 248 MONTADOR FLOTACION

11/03/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59346 PINTOR T1

11/03/2015 NOM EMPRESA NOM TREBALLADOR 59878 MONTADOR FLOTACION

 
Document 4.15.  Model de Registre d’Acollida a treballadors de nova incorporació. 
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4.2.2.11 -Gestió dels accidents/incidents. 
 
La finalitat del la prevenció de riscos laborals, es evitar accidents en tot el sentit de la paraula, 
ja siguin accidents amb danys personals o incidents amb danys a equips o alteració del procés 
productiu de la planificació productiva. 
 
Tot procés de treball en una obra de construcció, es susceptible a produir-se una anomalia de 
treball o una falta de medis preventius, que poden ocasionar un acte insegur. 
 
Quant es realitza un treball, que degut a unes mesures de seguretat que per la seva 
funcionalitat, son incorrectes o manquen de medis preventius, manquen de formació i/o 
informació, o per negligència per part del equip humà, per causes varies, poden produir un 
accident/incident que en tots els casos, necessiten un seguiment des de el primer moment que 
es produeix, nomenada FS (Fitxa de Seguiment). 
 
En que consta una FS (Fitxa de Seguiment), i el seu seguiment: 
 

� Numeració de la FS. (ordenada des de inici i registrada). 
� Empresa causant del Accident/Incident. 
� Centre de Treball. En aquest cas es tracta de la Planta de Iberpotash-ICL de Súria. 
� Projecte al que fa referència. En el nostre cas es: “Ampliació de la Planta de flotació de 

Silvinita”. 
� Zona de dins del projecte, on s’ha produït l’acció. 

 
• Zona de hangar. (Torres i cintes de transport del material procedent de Mina) 
• Zona de primera trituració i separació del mineral. 
• Zona de trituració humida amb molí cilíndric. (sortida de granulometria apta 

per la separació de la sal i la potassa). 
• Zona de edifici elèctric, de nova construcció amb línies de mitja i baixa tensió, 

amb transformadors convertidors. 
• Equip de separació del producte mitjançant el sistema de flotació, equips de 

decantació i centrifugues. 
• Transport mitjançant cinta fins a SECATGE, mitjançant aire calent a base de 

combustió de gas. 
• Traçabilitat de la matèria prima a acopi. (Pot anar a zona de COMPACTACIÓ 

del producte mitjançant granulometria de fins a 4mm aprox., o 
emmagatzematge del mineral amb textura arenosa)  
 
 

� Data del succés i introducció de la anomalia. 
 
(Explicació breu de la situació de treball) 
 
 
 



La figura del RECURS PREVENTIU (RP), com a servei de prevenció aliè (SPA), a 
projectes d'obra de nova construcció. Sector Miner 

 
 

 

 
 

98 
Òscar Perí i Compte                                                                      Arquitectura Tècnica 

 

� Descripció a primera instància del accident/incident. 
 
(que s’ha produït, com ha succeït, agents que han intervingut. DE L’ACCIÓ EN 
CONCRET) 
 

� Anàlisis de les causes i determinació de les mateixes. 
 
(En aquest cas no es busca culpable, sinó el que ha pogut succeir per que es produís 
l’acte ha estudiar.) 
 

� Medis utilitzats i equips de treball que realitzaven la maniobra o la tasca a realitzar. 
 

� Mesures correctores a aplicar per treballs de similars característiques. 
 
 

� Reportatge fotogràfic, amb la major informació possible. 
 

� Aportació de documents del procés, permisos, procediments, metodologia de treball, 
etc. 
 
 

Tot això te que anar acompanyat per el PARTE D’INVESTIGACIÓ 
D’ACCIDENTS/INCIDENTS, per part de l’empresa que ha ocasionat la incidència. 
 
 
Una vegada oberta la FS, es te que fer un seguiment de la mateixa, fins que una vegada 
presentada tota la documentació possible, es avaluada i ordenada a tal fi, de determinar unes 
millores correctores per tal de que accions similars no es tornin ha produir. 
 
 
Una vegada acabat el expedient, es TANCA la FS (Fitxa de Seguiment), amb una breu 
explicació de les accions correctores a aplicar i els seus registres formatius/informatius, per tal 
de ser seguits a obra per accions o treballs de similars característiques. 
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Document 4.16. Model d’investigació d’accidents. Presa de dades. 
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4.2.2.12 -Sol·licitud de treball a obra externa al projecte. (Sol·licitud a la PROPIETAT). 
 

Dins de la planta de la fàbrica, estan identificats diferents obres de millora, manteniment, 
substitució d’equips,  rehabilitació, reforma, obra nova, etc. 
 
Tots aquests treballs es tenen que realitzar sense que el procés productiu de la planta es senti 
interferida per cap acció externa del programa de la planificació del pla general. La 
PRODUCCIÓ, te preferència a obres de nova construcció, ja que les altres com poden ser 
manteniment i reformes, normalment ja estan contemplades dins del pla de treball i dins de les 
PARADES TÈCNIQUES de la Planta. 
 
Tot això implica que en el procés de construcció de obra nova, hi ha accions de treballs o 
maniobres que ocupen zones d’acció, fora dels límits establerts als permisos que delimiten el 
ballat i extensió del límit de obra. Per aquest motiu, no fa impossible aquests treballs, però el 
que si que necessiten, es un permís de treball, que prèviament s’ha comunicat a la 
PROPIETAT, mitjançant un document entregat per l’empresa CONTRACTISTA principal i 
elaborat per l’empresa SUBCONTRACTADA, en el que es reflexa els treballs a realitzar i les 
zones afectades fora dels límits legals d’obra. 
 
Aquest document rep el nom de: “AUTORITZACIÓ DE TREBALL D’OBRA EXTERNA.” 
Aquest document prèviament signat per les parts implicades als treballs i finalment signat per 
la Direcció Facultativa de la Planta, autoritza a realitzar els treballs tal i com s’han redactat a 
la sol·licitud, en dates i hores acotades en la sol·licitud. Una vegada s’obté l’autorització, es te 
que regir per les justificacions de treball i temporalitat de la mateixa acció, ja que si es tenen 
que crear noves interferències que sobrepassen lo descrit en el permís, la finalitat primordial, 
es suspendre els treballs i crear una nova sol·licitud de treball, seguint els mateixos passos que 
les anteriors, i així les vagades que calguin i facin falta dins de les possibilitats que faciliti la 
PLANTA. 
 
CONTINGUT DEL PERMÍS: “AUTORITZACIÓ DE TREBALL D’OBRA EXTERNA.” 
 
Se seguirà el model establert per a tal finalitat i que seguirà les pautes següents. 
 

� Obra o Projecte al que fa referència la Sol·licitud. 
En el nostre àmbit d’obra serà. (“Ampliació de la Planta de flotació de Silvinita”.) 

� Període acotat dels treballs. 
Data i Hora d’Inici – Data i Hora Finalització. 

� Lloc i Instal·lació afectada. 
� Descripció breu dels treballs a realitzar. 
� Requeriment de permisos especials. 

• En calent. 
• Alçada. 
• Espai Confinat. 
• Risc elèctric. Treballs amb Tensió. 
• Altres a especificar si procedeix. 
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� Indicacions i/o observacions a tenir en compte, per formalitzar els treballs. 
� Requadre de signatures. 

• Sol·licitant per part de l’empresa CONTRACTISTA principal. 
• RECURS PREVENTIU, per part de l’empresa CONTRACTISTA principal. 
• Responsable de l’empresa subcontractada, que sol·licita l’Autorització. 
• Assabentat o Autoritzat a realitzar els treballs, per part de la PROPIETAT 

Model de Sol·licitud. 
 

 
Document 4.17.   Document a complimentar per a obtenir l’Autorització .  

 
4.2.2.13 -Supervisió dels certificats gestionats per les empreses subcontractades, referent als 
equips de treball i EPI’s específics. 
 
En funció de la particularitat o la funcionalitat dels equips de seguretat o els equips de 
protecció individual EPI, o ha instàncies del COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT, 
poden ser demanats a les empreses subcontractades del projecte que es fa constància aquest 
estudi, els certificats tècnics  que aporten les empreses que intervenen al projecte, tant pel que 
fa a muntatge d’un equip de protecció col·lectiva, un sistema protecció especifica per una àrea 
determinada, o simplement un equip de protecció individual que requereixi un us de treball 
que contempli un estudi previ a les seves prestacions de treball. 
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No cal especificar que els marcatges CE, de la maquinaria o equip, ja contemplen la legalitat 
per ser usat i treballat per la seva finalitat, pro segons el seu us pot ser estudiat a expenses de 
qualsevol tècnic de seguretat o per qualsevol membre de la COMISSIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT per tal de ser mes estrictes en un treball en estudi. 
 
Aquests certificats bàsicament es contemplen en: 

1- Treballs en alçada. 
 

2- Treballs en Espais Confinats. Per possible causa de CONFINAMENT. 
 

3- Treballs de descoronament de talussos. 
 

4- Treballs de risc d’Incendi i/o Explosió.  Anomenades també, zones ATEX. (Atmosferes 
Explosives), i també treballs RIE. (Risc d’Incendi i Explosió). 

 
5- Treballs en Tensió Elèctrica en actiu.  

 
En alguns d’aquests treballs de la planta, i ha expenses del Coordinador de Seguretat i Salut, 
se demanava a les empreses executants del projecte, un estudi previ dels sistemes ha emprar 
en matèria de Seguretat y Salut, i un certificat del sistema en el seu conjunt i de la seva 
funcionalitat. 
 
Si el sistema a utilitzar no posseïa en si mateix un certificat col·lectiu, es demanava un 
document signat per un tècnic competent que justifiques la funcionalitat dels sistemes. 
 
Aquests tipus de certificats es demanaven bàsicament per homologar xarxes de proteccions 
tipus Orca i tipus horitzontals, també per col·locació de línies de vida amb sistemes de cable 
d’acer, certificats de revisió i/o homologació de EPI’s que sobrepassaven la data de fabricació 
del fabricant per el seu us. Si un EPI’s amb data de fabricació sobrepassava el temps 
d’homologació, amb un certificat de un organisme legal, havent superat les seves prestacions 
ha les que te que estar sotmès, dona vida al element per poder ser utilitzat. 
 
Una vegada presentat el certificat/homologació, per part de l’empresa CONTRACTISTA al 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT, aquest últim, realitzava les inspeccions 
pertinents i comunica al sol·licitant, el us adequat del equip. 
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Document 4.18. Certificat de Muntatge de Xarxes de Protecció. 

 
4.2.2.14 -Informe mensual en matèria de Seguretat i Salut, sobre el projecte en qüestió. 
 
El objecte d’aquest informe es descriure las actuacions realitzades pel RECURS 
PREVENTIU de la CONTRACTA principal, a l’obra: “Ampliació Planta de Flotació de 
Silvinita”. 
 
El període d’estudi considerat compren les actuacions realitzades durant el període compres 
entre un mes natural, el mes en que fa referència el mencionat informe de Seguretat i Salut. 
En aquest tipus d’informe, es fa constar entre altres pautes, els dies que s’han estat treballant a 
la PLANTA en la que es realitza l’obra i el projecte al que fa referència dins dels diferents 
que es localitzen a les instal·lacions de Súria. 
 
En aquest informe, s’intenta detallar de la millor manera possible i amb els conceptes mes 
reals que es puguin expressar, de totes i cada una de les intervencions que realitza el RECURS 
PREVENTIU, durant aquest període de temps, ja que com s’ha pogut manifestar en aquest 
treball, les funcions del Tècnic que assimila aquest càrrec de RECURS PREVENTIU dins 
d’aquest projecte, van molt mes allà de les que regula l’estament legal sobre la figura del RP. 
 
Aquest informe contempla els següents punts que es detallen a continuació: 
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1. Introducció. 

 
Aquest apartat es manifesta la gestió preventiva que es realitza al projecte del que fa 
referència a la CONTRACTISTA principal i el nom d’aquest projecte: “Ampliació Planta de 
Flotació de Silvinita”. El període al que fa referència el mencionat informe, bàsicament el 
mes natural al que s’especifica, i els dies en que s’ha produït activitat laboral dins del 
mencionat mes. 
 

2. Fitxa Tècnica de l’Obra. 
 
Es el punt del mencionat informe, on s’exposen les dades tècniques del projecte: Promotor, 
Contractista, nomenament de les empreses Subcontractades que han estat realitzant activitat 
durant el mes vigent a les instal·lacions del mencionat projecte, i sobre aquestes mateixes 
empreses, també es detallen les subcontractes de segon nivell de les que depenen sobre les del 
primer nivell, també es mostra la figura del COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
principal del projecte amb nom i cognoms i l’empresa a la que representa. 
 
Dins de la fitxa tècnica es detallen les fases d’obra que han estat intervingudes i treballant 
segons la planificació establerta per al període de temps determinat. Bàsicament les partides 
de les que es detallen son les que contemplen la homogeneïtat del gran projecte. 
 

3.  Treballs realitzats en les mencionades fases d’Obra. 
 
Anomenades les fases d’obra que contempla el projecte: 

• Zona de FLOTACIÓ. 
• Zona de TRITURACIÓ EN SEC. 

 Zona de TORRE 1. (Treball de envergadura rellevant) 
 Zona de TORRE 2. (presa de mostra) 
 Zona de TORRES 3,4,5. (son mòduls de transport de la matèria primera que be 
de la mina o hangar de acopi) 

• Zona de TRITURACIÓ HUMIDA. 
• Zona de l’EDIFICI ELÈCTRIC de nova creació. (Nova gestió dels projectes de la 

planta en subministrament elèctric) 
• Zona de SECATGE, del mineral una vegada s’ha separat la sal de la potassa. 
• Zona de GALERIES DE TRANSPOR. (Cintes de transport del mineral) 

 
4. Control de DOCUMENTACIÓ de les empreses. CAE (Coordinació 

d’Activitats Empresarials) 
 
Com ja s’ha especificat en el punt, 4.2.1.- B.1 del projecte que presento, es realitza un 
seguiment de la documentació presentada a la CONTRACTA principal del projecte, en que es 
controla la vigència de la documentació i el seu estat, en matèria de Seguretat i Salut i 
obligacions administratives que contemplen la llei de subcontractació, REAL DECRETO 
1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE  DESARROLLA LA LEY 32/2006, 
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DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
En aquest informe es fa referència si hi ha alguna anomalia o manca de documentació 
controlada en la seva avaluació, que sigui de importància rellevant i comporti un seguiment 
exhaustiu. 
 
Si no fa referència cap anomalia, es menciona a les empreses justificades: “Sense anomalies”. 
 
També es menciona tot el que fa referència a les actualitzacions del llibre de Subcontractació 
que supervisa i custodia el RECURS PREVENTIU, amb l’anotació de les altes o baixes de les 
empreses que han intervingut al projecte. 
 
Les reunions que es realitzen al cap del mes i les dates que s’han realitzat de: 
 

� REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT. (1 cop al mes) 
 

� REUNIÓ DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT. (setmanalment, 4 cops al 
mes) 
 
 

� REUNIÓ DE COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS. CAE. (Es 
realitzen quan son necessàries i no son de una regularitat concreta.) 
 
 

 
Es menciona les pautes que s’informa als treballadors de nova incorporació, anomenades 
Xerrades d’Acollida, amb les pautes a seguir de ordenances de la PLANTA i/o de l’empresa 
CONTRACTISTA principal, i el nombre de treballadors de nova incorporació durant el mes 
en qüestió. 
 
I si durant el mes, es produeix alguna visita rellevant, que sigui important de ser mencionada, 
s’especifica el motiu i la naturalesa de la mateixa. Com poden ser visites de l’administració 
(Inspecció de Treball), directius o executius de la PLANTA, que normalment i mensualment 
es fan visites de seguiment dels projectes que intervenen a les instal·lacions, etc. 
 
 

5. Reportatge fotogràfic. Amb detalls rellevants. 
 
S’especifica imatges que fan referència a mesures preventives o criteris de Seguretat i Salut, i 
son de visualització de l’estat real de l’obra i els medis a emprar. 
 
En casos rellevants, també s’il·lustren i es comenten fotografies que fa referència al avanç 
d’obra o procés d’execució de equips o infraestructures de singularitat destacable. 
 

6. Actes insegurs i millores en Seguretat i Salut. 
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En aquest punt es on fa referència a les actuacions que es detecten en faltes o manca de 
mesures idònies de S. i S., i les singularitats generals que es contempla en els Pla de Seguretat 
i Salut, annexes, i procediments de treballs. 
 
Reunions informatives tipus TOOLBOX (sessions rapides i informatives en matèria de 
Seguretat, emmarcades bàsicament en incidències que es repeteixen en massa freqüència.) 
amb les corresponents millores de treball i/o accions adoptades per el servei de prevenció de 
la CONTRACTISTA. 
 
 

7. Accidentabilitat de l’Obra. 
 
Si durant el procés del mes en qüestió, es produeix un incident / accident o altra anomalia que 
afecti la productivitat normal de l’obra, s’intenta descriure de la manera mes entenedora 
possible i resumida, tots els punts que han originat una apertura d’expedient en aquests temes 
mencionats. Un resum de les actes de Investigació d’accidents / incidents. 
 
S’informa dels accidents amb baixa o sense baixa i el resum d’hores treballades al mes amb 
els índex d’accidentabilitat calculats. 
 

8. Altres comunicats. 
 
 
Qualsevol informació addicional no mostrada en els punts anteriors que contemplin una 
rellevància, per cer comunicades a instàncies superiors i que es mencionen en aquest informe, 
en aquest punt es posa explicació i es mostra la informació necessari. 
 
Normalment no fa referència a mesures de Seguretat i Salut, poden ser de caire productiu, de 
planificació o procés evolució del projecte o projectes vinculats a la planta. Incorporacions 
d’equipament personal tècnic o humà de part de la CONTRACTISTA. 
 

9. Conclusions. 
 
Resum breu i ordenat de les decisions que contempla l’informe mensual i les conclusions 
rellevants. 
 

10. Annexes del propi document. 
 
S’adjunta al final del informe dels registres del seguiment en matèria de Seguretat i Salut i la 
gestió que realitza el RECURS PREVENTIU, a les tasques d’oficina, segons es comenta al 
punt 4.2- B Treballs de gestió de la seguretat i salut a nivell  d’oficina, d’aquest projecte que 
presento. 
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CONCLUSIONS. 
 
Una visió oberta i entenedora de la figura del Recurs Preventiu en obres de construcció, es 
limita bàsicament al que marca el marc legal actual. En empreses denominades petites, 
aquests perfils professionals el realitzen propis treballadors de peu d’obra, amb la formació 
necessària de Nivell Bàsic de prevenció de Riscos Professionals (60 hores). Aquests perfils 
professionals combinen la producció i la prevenció al mateix temps. Complint bàsicament 
amb el que menciona el marc normatiu legal. 
 
 
Quan l’empresa es de una certa envergadura o parlem de obres importants, la cosa es diferent  
i la figura del Recurs Preventiu, es un perfil tècnic de major formació i amb coneixements en 
el sector de la Construcció. 
 
Durant els meus anys dedicant-me a al construcció i a la prevenció de Riscos Laborals, he 
experimentat, que les empreses de consultoria, agencies de prevenció etc. Ofereixen la figura 
del Recurs Preventiu, com a Servei de Prevenció Aliè, amb una formació i capacitat de gestió 
de la prevenció, molt mes acotada a la especialitat. Formació com a Tècnics de Prevenció de 
Riscos Laborals de nivell intermedi o superior, formació a coneixements del sector de la 
Construcció, en especial Arquitectes Tècnics a similar i tenir una experiència demostrable en 
obres similars. Amb tot el combinat, les empreses Contractistes principals dels projectes, 
subcontracten aquest perfil professional a empreses externes per a part de complir amb el 
marc legal de la presencia del Recurs Preventiu, obtenen un perfil superior per gestionar la 
seguretat i salut de l’obra des de tots els àmbits, actuant també com a Tècnics de Prevenció i 
responsables de seguretat durant l’execució. 
 
En aquest treball, he volgut demostrar que amb la carga de treball del Recurs Preventiu, com a 
Servei de Prevenció Aliè, les funcions encomanades i les funcions per el lloc amb sí, mostren 
una tasca a desenrotllar molt mes voluminós i de major responsabilitats, d’aquesta manera 
amb la contractació d’aquest perfil la del Recurs Preventiu, per part de les contractistes 
principals, es cobreix en molts aspectes les posicions de la Prevenció de Riscos Laborals en el 
centre de treball, en obres del sector de la construcció de certa importància. 
 
Tot amb el que comporta estar treballant en obres de Construcció dins d’un recinte 
d’explotació minera de importància internacional. Amb la suma que suposa les mesures 
preventives en un sector marcat per el seu historial. EL SECTOR MINER. 
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annex 1
ARQUITECTURA TÈCNICA
PROJECTE DE FI DE CARRERA La figura del RECURS PREVENTIU (RP), com a servei d e prevenció aliè (SPA), a projectes d'obra de nova construcció. Sector Miner.

ID DOCUMENTO (*)
PERIODICIDAD/ 

MESES

VALORACIÓN 

REVISIÓN
CRITERIOS OBSERVACIONES

DEFICIENCIAS QUE SUPONEN  ESTADO 

DEL DOCUMENTO "MEJORABLE"

DEFICIENCIAS QUE SUPONEN  

ESTADO DEL DOCUMENTO "NO 

CORRECTO"

ESTADOS POSIBLES EN 

EL INFORME ER (DIARIO 

y ACM-NNSS)

CARPETA COLABORA AUTÓNOMOS

AUTÓNOMOS 

CON 

TRABAJADORES

SUBCONTRA

TAS

1
Fotocopia CIF o NIF si es 

empresario individual
ÚNICO SUBSANABLE

Sólo se admite la copia del documento original expedido por AEAT. No será válida la copia de su inscripción en Reparo. 

En el caso de empresarios individuales o autónomos se cargará en Colabora la copia del NIF.

No se contempla este estado para el 

documento

Falta de alguno de los requisitos 

definidos  en las columnas de 

"Criterios" y "Observaciones"

NO CORRECTO / 

CORRECTO/ NO 

CARGADO

EMPRESA 

COLABORADORA/Fotocopia CIF 

o NIF 
Fotocopia NIF Fotocopia NIF SÍ

2 Escritura de Constitución ÚNICO SUBSANABLE

Sólo se admite la copia del documento. 

La actividad contratada debe estar incluida en el Objeto Social de la empresa. 

La escritura debe acreditar la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil (cajetín de inscripción en la última hoja). 

En caso de que el documento haya sufrido modificaciones, deberán incorporarse a Colabora. No será valido la copia de su inscripción en Reparo. 

Este documento se puede cargar tantas veces como sea necesario. 

Tiene que figurar, como mínimo, la inicial (que indique "Escritura de Constitución). 

No se contempla este estado para el 

documento

Falta de alguno de los requisitos 

definidos  en las columnas de 

"Criterios" y "Observaciones"

CORRECTO / NO 

CORRECTO/ NO 

CARGADO

EMPRESA 

COLABORADORA/Escritura de 

constitución
NO NO SÍ

3
PODER de quien firme y 

represente
ÚNICO SUBSANABLE

Poder notarial en el que se determina la persona o personas de la empresa que la representan. 

Si está incluido en la escritura de constitución, preferiblemente deberán incluir sólo las páginas del documento en el que se recoja el apoderamiento. 

En todo caso se admite la inclusión de la escritura completa.

No se contempla este estado para el 

documento

Falta de alguno de los requisitos 

definidos  en las columnas de 

"Criterios" y "Observaciones"

CORRECTO / NO 

CORRECTO/ NO 

CARGADO

EMPRESA 

COLABORADORA/Poderes de 

firma
NO NO NO

5

Certificado de la Agencia 

Tributaria, expedido a nombre de 

la LL.NN/Sociedad titular del 

Contrato  y en virtud del Art. 43.1f 

de la Ley General Tributaria.

Certificado de la Agencia 

Tributaria para Empresas 

Contratistas y Subcontratistas. 

ANUAL SUBSANABLE

Tiene que reseñar el Art. 43.1f.Las empresas que trabajan para la CONTRATA principal deben aportar el certificado para cada una de las líneas (habrá que 

generar una línea en el informe por cada CONTRATA con la que trabajen). En el caso de subcontratas se puede admitir que el certificado venga a nombre de 

la contrata principal.

Se da por valido el AEAT con  la fecha de expedición telemática
No se contempla este estado para el 

documento

Falta de alguno de los requisitos 

definidos  en las columnas de 

"Criterios" y "Observaciones"

CORRECTO / NO 

CORRECTO/ NO 

CARGADO

EMPRESA 

COLABORADORA/Certificado 

Obligaciones tributarias art. 43 

LGT

SÍ SÍ SÍ

6

Designación del interlocutor del 

contratista con la CONTRATA 

principal.

ÚNICO SUBSANABLE Debemos conocer, como mínimo, Nombre apellidos y DNI. Se trata de un documento de empresa firmado y fechado. NO APLICA EN SUBCONTRATAS. NO APLICA EN SUBCONTRATAS
Falta de fecha en el documento.

Falta del NIF del trabajador designado.

Falta de firma/sello de la 

empresa.

Falta de identificación del 

firmante por la empresa.

NO CORRECTO, / 

CORRECTO/ NO 

CARGADO/MEJORABLE

Interlocutor EC-CONTRATA 

principal/Nombre del 

Interlocutor EC-CONTRATA 

principal. 

NO SÍ NO

7
Seguro de RESPONSABILIDAD 

CIVIL y daños a TERCEROS.

SIN VENCIMIENTO 

SALVO QUE 

CAMBIEN DE 

COMPAÑÍA

CRÍTICO
Es válido la póliza o un certificado de la aseguradora que indique periodo de vigencia del seguro y si está al corriente de pago. No son válidos los pantallazos 

de REPRO. No es válido que aporten únicamente  los certificados de estar al corriente de pago.

No se contempla este estado para el 

documento

Falta de alguno de los requisitos 

definidos  en las columnas de 

"Criterios" y "Observaciones"

CORRECTO / NO 

CORRECTO/ NO 

CARGADO

Empresa colaboradora/Datos 

seguro/Póliza de 

Responsabilidad Civil

SÍ SÍ SÍ

8

Recibo de estar al corriente de 

pago del Seguro de 

RESPONSABILIDAD CIVIL y daños a 

TERCEROS. 

VARIABLE 

(MENSUAL, 

TRIMESTRAL, 

SEMESTRAL ANUAL)

CRÍTICO
Recibo bancario en el que se establece el pago realizado y el periodo de vigencia. En el recibo debe aparecer el mismo número de la póliza. Admitimos 

certificado de la compañía aseguradora  en la que se establezca, el mismo número de póliza, periodo de vigencia y si está al corriente de pago.

No se contempla este estado para el 

documento

Falta de alguno de los requisitos 

definidos  en las columnas de 

"Criterios" y "Observaciones"

CORRECTO / NO 

CORRECTO/ NO 

CARGADO 

Empresa colaboradora/Datos 

seguro/Recibo Seguro de 

Responsabilidad Civil 

SÍ SÍ SÍ

9

Boletines de Cotización a la 

Seguridad Social TC1 . Recibo de 

Liquidación de Cotizaciones. 

Acompañado del Justificante de 

Abono de las Cotizaciones.

TRIMESTRAL SUBSANABLE

Si se sube únicamente el recibo de pago (sin el TC1) no se da por válido. Se debe aportar el TC1.. No se admiten los borradores de TC1. El pago se verifica con

el sello o huella bancaria en el TC1 o documento bancario que hace referencia a este TC1. En el caso de que se presente documento bancario se comprobará

que corresponde el CCC y el periodo de cotización con el TC2. 

En el caso de que este documento no sea correcto se reclamará mensualmente a la empresa. 

El documento será correcto si el periodo de liquidación del TC está dentro de los tres meses inmediatamente anteriores al del mes en que se hace la

revisión. 

Ejemplo: Si la revisión documental se realiza en el mes de noviembre, será válido el documento introducido cuyo periodo de liquidación sea agosto o

septiembre:

• Mes 11 (noviembre) – 3 meses = 8 (mes de agosto). Si el TC es de agosto (mes 8) o es de septiembre (mes 9), el documento es válido.

• Si el TC es de un mes anterior al mes de agosto (julio mes 7, junio mes 6,…) el documento no es válido.

AUTÓNOMOS SIN TRABAJADORES: NO APLICA.

Este documento se solicitará trimestralmente durante la ejecución de los trabajos, transcurridos tres meses desde el inicio de dichos trabajos. 

Comprobar que el TC1 (documento de pago) pertenece al TC2 presentado. 

Especialmente debe comprobarse el periodo de pago y la CCC. 

En el caso de que se trate de un trabajador puesto a disposición de la contrata 

principal o subcontrata a través de una empresa de trabajo temporal, se deberá 

presentar el TC1 de esta empresa de trabajo temporal.

No se contempla este estado para el 

documento

Falta de alguno de los requisitos 

definidos  en las columnas de 

"Criterios" y "Observaciones"

CORRECTO / NO 

CORRECTO/ NO 

CARGADO / NO APLICA 

(EN BLANCO EN EL 

INFORME)

TC1 - EMPRESA 

COLABORADORA/TC1    

Deberá presentar 

dentro del mes 

siguiente  a la 

fecha de 

obligación de 

pago copia del 

recibo de 

autónomos 

pagado. Ejemplo: 

(hasta el 31 de 

mayo tiene plazo 

tiene plazo para 

presentar el 

recibo de 

autónomos de 

Deberá presentar 

dentro del mes 

siguiente  a la 

fecha de 

obligación de 

pago copia del 

recibo de 

autónomos 

pagado. 

Además el TC1

SÍ

10

Boletines de Cotización a la 

Seguridad Social TC2 : Relación 

Nominal de Trabajadores.

TRIMESTRAL SUBSANABLE

El TC2 se cotejara con el listado de trabajadores (o por SAP, viendo los trabajadores asignados al pedido). Se admite el tachado de los trabajadores que no

están asignados a los trabajos. No se admiten los borradores de TC2. 

El pago se verifica con el sello o huella bancaria en el TC1 o documento bancario que hace referencia a este TC1. 

En el caso de que este documento no sea correcto, se reclamará mensualmente a la empresa. 

El documento será correcto si el periodo de liquidación del TC está dentro de los tres meses inmediatamente anteriores al del mes en que se hace la

revisión. 

Ejemplo: Si la revisión documental se realiza en el mes de noviembre, será válido el documento introducido cuyo periodo de liquidación sea agosto o

septiembre:

• Mes 11 (noviembre) – 3 meses = 8 (mes de agosto). Si el TC es de agosto (mes 8) o es de septiembre (mes 9), el documento es válido.

• Si el TC es de un mes anterior al mes de agosto (julio mes 7, junio mes 6,…) el documento no es válido.

AUTÓNOMOS SIN TRABAJADORES: NO APLICA

Este documento se solicitará trimestralmente durante la ejecución de los trabajos, transcurridos tres meses desde el inicio de dichos trabajos.

Comprobar que el TC1 (documento de pago) pertenece al TC2 presentado. 

Especialmente debe comprobarse el periodo de pago y la CCC. 

En el caso de que se trate de un trabajador puesto a disposición de la contrata 

principal o subcontrata a través de una empresa de trabajo temporal, se deberá 

presentar el TC2 de esta empresa de trabajo temporal.

No se contempla este estado para el 

documento

Falta de alguno de los requisitos 

definidos  en las columnas de 

"Criterios" y "Observaciones".  

Si el periodo de liquidación del 

TC2 no corresponde con el del 

TC1.

CORRECTO / NO 

CORRECTO/ NO 

CARGADO / NO APLICA 

(EN BLANCO EN EL 

INFORME)

TC2 - EMPRESA 

COLABORADORA/Cotización a 

la SS y otros

NO SÍ SÍ

11
Inscripción en el Registro de 

Empresas Acreditadas (REA)
36 meses

CRÍTICO SI APLICA RD 

1627/1997

Sólo será de aplicación en el caso de empresas contratistas que van a trabajar en obras de construcción , no sólo de la contrata, sino toda aquella 

subcontrata que conste en el libro de subcontratación o esté cargado como subcontrata en el expediente de Colabora.  

Si existe un documento de solicitud de inscripción, es válido durante los 30 días siguientes  a la fecha de solicitud.

Si no aplica no es necesario que carguen un documento de confirmación de que no aplica. 

Si se tienen duda si aplica o no aplica,  en  aquellas  situaciones  en que en Colabora 

no se establezca ningún valor en el campo "¿La contratación aplica el RD 

1627/1997?",  en esta situación de falta de marcaje de un valor u otro,  se 

entenderá que el mismo NO APLICA 

No se contempla este estado para el 

documento

Falta de alguno de los requisitos 

definidos  en las columnas de 

"Criterios" y "Observaciones"

NO APLICA / NO 

CORRECTO / 

CORRECTO/NO 

CARGADO

EMPRESA 

COLABORADORA/REGISTRO DE 

EMPRESA ACREDITADA

SÍ SÍ SÍ

EMPRESA 

COLABORADORA/Certificación 

negativa descubiertos S.S. 

art.42 ET

Recibo del RETA 

del mes anterior 

al inicio del 

contrato o Alta 

en el RETA si se 

inscribió ese mes.

SÍ SÍ

CRITERIOS MÍNIMOS DE REVISIÓN DOCUMENTAL- DOCUMENTACIÓN DE EMPRESA

4

Autorización para la extracción del 

Certificado Negativo de 

Descubiertos de la T.G.S.S. 

expedido a nombre de la 

LL.NN/Sociedad titular del 

Contrato (CONTRATISTA)  y en 

virtud del Art. 42 del Estatuto de 

los Trabajadores. 

TRIMESTRAL CRÍTICO

Las empresas deberán autorizar a Endesa a extraer este Certificado a través del Sistema Red de la TGSS. Endesa les debe comunicar el Código de Cuenta de 

Cotización (CCC) principal de la Sociedad de Endesa que contrate el servicio. La empresa contratista deberá autorizar a ese CCC a extraer el Certificado. Esa 

autorización se otorga por un  plazo que deberá ser como mínimo igual a la duración del contrato entre ambas empresas. 

Cuando la empresa contratista otorgue la autorización deberá comunicarlo a su interlocutor del CONTRATISTA junto con el dato de su CCC principal para que 

el CONTRATISTA pueda extraer el mencionado Certificado. La empresa contratista deberá cargar la autorización en un "pantallazo" del Sistema Red de la 

TGSS en la carpeta de Colabora  indicada al efecto en la siguiente columna.

En el caso de SUBCONTRATAS, la contratista principal les deberá transmitir a las subcontratas que les deben autorizar del mismo modo que en el caso 

establecido más arriba para  que la contratista principal pueda extraer el Certificado de Descubiertos de dichas subcontratas. 

El certificado debe tener la fecha anterior al inicio de la ejecución de los trabajos, como máximo un mes.  

La contrata principal sube los certificados de sus subcontratas a la aplicación. La contrata principal sube los certificados de sus subcontratas a la aplicación. 

En caso de AUTÓNOMOS SIN TRABAJADORES deberán cargar el recibo de pago del régimen especial de autónomos de la Seguridad Social. 

Si se trata de AUTÓNOMOS CON TRABAJADORES deben actuar del mimo modo que una empresa.

Debido a un cambio en la legislación vigente, es la empresa Contratista quien debe 

autorizar a la CONTRATA principal, a la expedición del TGSS por el art. 42, siendo la 

CONTRATA principal quien emite el certificado y lo remite a la ER para su carga. Por 

ello los criterios de revisión documental a aplicar será los siguientes:          

1. No se encuentra en Colabora el certificado expedido por el art. 42 del ET: Se 

anotará  NO CARGADO. En observaciones se indicará: La empresa deberá autorizar 

a la CONTRATA principal la expedición de la TGGS por el art. 42 del ET.  

2. La empresa ha cargado un pantallazo o captura de la autorización expresa 

tramitada a través del sistema RED  para la expedición del TGGS por el Art. 42 del 

ET a petición de la CONTRATA principal: El estado será MEJORABLE. 

3. Se encuentra en Colabora el certificado correcto: Se indica el valor "CORRECTO". 

Se admiten los TGSS de las subcontratas expedidas a nombre de la CONTRATA 

principal. 

ELIMINAR OPCION DE MEJORABLE

Incluir  los estados de Correcto Autorización y Correcto Certificado

No se contempla este estado para el 

documento

En el caso de que esté cargado 

el certificado, será "No 

Correcto" si:

- Tiene más de tres meses de 

antigüedad.

- No evidencia el art. 42 del ET

- No evidencia la línea de la 

CONTRATA principal a la que va 

expedido.

- Está expedido a nombre de 

una línea de la CONTRATA 

principal que no es la que 

corresponde para la contratada 

del proyecto.

CORRECTO / NO 

CORRECTO/ NO 

CARGADO



ID DOCUMENTO (*)
PERIODICIDAD/ 

MESES

VALORACIÓN 

REVISIÓN
CRITERIOS OBSERVACIONES

DEFICIENCIAS QUE SUPONEN  ESTADO 

DEL DOCUMENTO "MEJORABLE"

DEFICIENCIAS QUE SUPONEN  

ESTADO DEL DOCUMENTO "NO 

CORRECTO"

ESTADOS POSIBLES EN 

EL INFORME ER (DIARIO 

y ACM-NNSS)

CARPETA COLABORA AUTÓNOMOS

AUTÓNOMOS 

CON 

TRABAJADORES

SUBCONTRA

TAS

12
Declaración de estar al corriente 

de obligaciones salariales
TRIMESTRAL SUBSANABLE

Certificado de la empresa contratista, firmado y fechado por la empresa y visado por los representantes de los trabajadores, en el que se declare que la 

empresa está al corriente en el pago de los salarios de los trabajadores asignados al contrato. 

En los supuestos en los que la empresa no tenga representación social puede estar firmado por los trabajadores que prestan servicio para ese contrato en 

cuestión. 

Es valido cualquiera de los dos modelos anteriores.

En este documento deberá constar el DNI de todos los firmantes. 

Este documento será obligatorio a partir de los tres meses desde la solicitud de revisión documental.

En el caso de que este documento no sea correcto, se reclamará mensualmente a la empresa.

AUTÓNOMOS SIN TRABAJADORES: NO APLICA

Este documento se solicitará trimestralmente durante la ejecución de los trabajos, transcurridos tres meses desde el inicio de dichos trabajos.

Representación social: comité de empresa, representación legal de los 

trabajadores, representante sindical o en el caso de que no exista Representación 

Social tendrán que firmarlo los trabajadores.

En el caso de que se trate de un trabajador puesto a disposición de la contrata 

principal o subcontrata a través de una empresa de trabajo temporal, este 

trabajador deberá estar incluido en el listado del documento de Declaración de 

estar al corriente de obligaciones salariales y en su caso firmar para garantizar que 

ha recibido los pagos salariales que le correspondan. 

SI FALTA EL DNI DE ALGUNO DE LOS 

FIMANTES. SI FALTA LA FIRMA DE MENOS 

DEL 20% DE LOS FIRMANTES. 

Falta de alguno de los otros  

requisitos definidos  en las 

columnas de "Criterios".

CORRECTO / NO 

CORRECTO/ NO 

CARGADO/  NO APLICA  

(EN BLANCO EN EL 

INFORME) / MEJORABLE

Cumplimiento de obligaciones 

salariales 

dentro de  Documentación de 

la EC en Ejecución

NO SÍ SÍ

13

Documento de Solicitud de 

Autorización para la 

Subcontratación

ÚNICO CRÍTICO

El documento vendrá sellado y firmado por la empresa contratista solicitante y la subcontratista, debiendo asimismo figurar la autorización firmada y sellada 

del responsable de la Unidad Organizativa de la CONTRATA principal o persona en quien delegue. Documento normalizado de la CONTRATA princuipal, 

firmado por la CONTRATA principal y por el contratista y la subcontratas.

Este documento no aplica a las contratas, solo a las subcontratas.
No se contempla este estado para el 

documento

Falta de alguno de los requisitos 

definidos  en las columnas de 

"Criterios" y "Observaciones"

CORRECTO / NO 

CORRECTO/ NO 

CARGADO/NO APLICA

Autorización de la 

Subcontratación dentro de 

Datos Colaborador

SÍ SÍ

NO, este 

documento lo 

prepara la 

contratista 

principal

14
Relación nominal de trabajadores 

adscritos al centro/s de trabajo. 

ÚNICO (ENVIAR DE 

NUEVO CUANDO 

HAYA CAMBIOS)

CRÍTICO

Deberá contener como mínimo, nombre completo y NIF de los trabajadores, CIF de la empresa para la que trabajan, actividad que desempeñan para el 

contrato y si están sometidos a riesgos especiales.  En el caso de que existan trabajadores menores de edad, especialmente sensibles a determinados riesgos 

(Art. 25 LPRL) o mujeres embarazadas debería hacerse constar en el campo de "Observaciones" de la Relación de trabajadores.

La periodicidad de este documento es Única, pero se debe recordar a las empresas 

contratistas que en caso de que haya un cambio deben actualizar la Relación en 

Colabora Web.

No se contempla este estado para el 

documento

Falta de alguno de los requisitos 

definidos  en las columnas de 

"Criterios" y "Observaciones"

CORRECTO / NO 

CORRECTO/ NO 

CARGADO

RELACIÓN DE EMPLEADOS NO SÍ NO

15

INFORME I.T.A. (Informe de la 

TGSS de los Trabajadores dados de 

Alta en un Código de Cotización). 

ÚNICO (ANTES DEL 

INICIO DE LOS 

TRABAJOS)

CRÍTICO Según modelo específico de la Seguridad Social
Para contrataciones de trabajadores nuevos que no consten en el TC2, se considera 

valido el documento de alta en SS (TA2) o el ITA.

No se contempla este estado para el 

documento

Falta de alguno de los requisitos 

definidos  en las columnas de 

"Criterios" y "Observaciones"

CORRECTO / NO 

CORRECTO/ NO 

CARGADO

COTIZACIÓN SS Y OTROS NO SÍ SÍ

16
Responsables en materia de 

prevención del contratista
ÚNICO CRÍTICO

▪La empresa contratista aportará documento de la designación del responsable en materia de prevención realizada por el empresario que debe incluir:

- Fecha

- Aceptación del trabajador objeto del nombramiento

- Sello de la empresa

- Nombre, apellidos, NIF y firma de la persona que designa y de la designada

▪ Junto al nombramiento se entregará la formación en PRL de esta figura que debe corresponder, según el tipo de actividad del expediente:

- Actividades que no desarrollen actividades peligrosas o con riesgos especiales: Formación mínima para realizar funciones a nivel básico según Anexo IV del 

R.D. 39/1997. 

- Actividades que desarrollen actividades peligrosas o con riesgos especiales: Formación mínima para realizar funciones a nivel intermedio según Anexo IV 

del R.D. 39/1997 o formación mínima para realizar funciones a nivel básico según Anexo IV del R.D. 39/1997 con una formación complementaria que esté 

específicamente referida a uno o varios riesgos determinados. En el caso de que la empresa contratista no realice directamente las actividades peligrosas o 

con riesgos especiales (sino que proceda a su subcontratación de las mismas); será suficiente una formación mínima para realizar funciones a nivel básico 

según Anexo IV del R.D. 39/1997 junto a un documento que acredite que es asesorado al respecto por un Servicio de Prevención Ajeno.

▪ Este documento no se debe aportar en el caso de subcontratas.

NO APLICA EN SUBCONTRATAS

Falta de la fecha en el documento

Falta de firma del trabajador nombrado.

Falta del NIF de la persona nombrada

Falta de sello/firma de la 

empresa

Falta de la identificación de la 

persona firmante en 

representación de la empresa. 

NO CORRECTO/ 

CORRECTO/MEJORABLE/ 

NO CARGADO

Interlocutor Prevención EC SÍ Sí NO

17
Certificado de equipos de trabajo 

y equipos de protección colectiva

INICIAL Y SIEMPRE 

QUE HAYA UN 

CAMBIO

CRÍTICO

▪ La empresa emitirá un documento certificando que todos los equipos de trabajo y equipos de protección colectiva a emplear cumplen lo estipulado en el 

R.D. 1215/1997, o bien que disponen de la correspondiente declaración de conformidad (sello CE), que se encuentren en perfecto estado y que han pasado 

las revisiones correspondientes. Además presentará la documentación que acredita las últimas revisiones realizadas a esta relación de  equipos de trabajo y 

equipos de protección colectiva.

El firmante declara comprometerse a que durante la duración del contrato realizará las revisiones periódicas que sean preceptivas.

▪ En este documento se incluirá:

- Fecha

- Sello de la empresa

- Nombre, apellidos, NIF y firma del empresario o su representante.

- La relación de los equipos con indicación de modelo y referencia en el caso de que se trate de equipos englobados en los siguientes grupos:

o Equipos de trabajo regulados por una legislación industrial específica (máquinas, equipos de elevación, grupos electrógenos…)

o Equipos de protección colectiva de riesgo eléctrico, en este caso, se podrá indicar el nivel de tensión en lugar de la referencia.

o Equipos de trabajo para los que la Guía Técnica del INSHT correspondiente R.D. 1215/1997 define disposiciones mínimas (Anexo II): equipos de trabajos 

móviles (automotores o no), equipos para la elevación de cargas y equipos para la realización de trabajos temporales en altura. 

En el caso de no utilizar Equipos de Trabajo será suficiente si en el Plan de 

Seguridad y Salud queda constancia de esta situación. 

Hasta el 30 de abril de 2014 se 

considerarán mejorables los que cumplan 

los requisitos anteriores a los criterios de 

marzo de 2014.

Falta de la fecha del documento. 

Falta el NIF del empresario o su 

representante.

Falta de sello/firma de la 

empresa.

Falta de la relación de equipos 

de trabajo con indicación de 

modelo y referencia.

 NO APLICA/ 

CORRECTO/NO 

CORRECTO/MEJORABLE/

NO CARGADO

EN CADA EXPEDIENTE: 

Prevención Riesgos Laborales 

EC-> Plan de Prevención EC-> 

Relación materiales/equipos 

protección

SÍ SÍ SI



ID DOCUMENTO (*)
PERIODICIDAD/ 

MESES

VALORACIÓN 

REVISIÓN
CRITERIOS OBSERVACIONES

DEFICIENCIAS QUE SUPONEN  ESTADO 

DEL DOCUMENTO "MEJORABLE"

DEFICIENCIAS QUE SUPONEN  

ESTADO DEL DOCUMENTO "NO 

CORRECTO"

ESTADOS POSIBLES EN 

EL INFORME ER (DIARIO 

y ACM-NNSS)

CARPETA COLABORA AUTÓNOMOS

AUTÓNOMOS 

CON 

TRABAJADORES

SUBCONTRA

TAS

18

Plan Específico de Prevención o 

Documento de seguridad y 

salud(especifico de minería)

ÚNICO CRÍTICO

Los Contenidos mínimos que debe incluir el Plan Específico de Prevención es:

1. Objeto

2. Ámbito de aplicación.

3. Actividades a realizar.

4. Identificación, evaluación de riesgos, medidas de prevención y protección.

5. Procedimientos de trabajo a utilizar en el desarrollo de la actividad.

6. Necesidad (si procede) de nombramiento de:

• Supervisor de Andamios.

• Coordinador de Operaciones de Manejo Mecánico de Cargas.

• Jefe de Operaciones de Manejo Mecánico de Cargas.

• Supervisor de Líneas de Vida para Trabajos Temporales o Fijos.

• Trabajador Autorizado para trabajos con riesgo eléctrico (RD 614/2001)

• Trabajador Cualificado para trabajos con riesgo eléctrico (RD 614/2001)

7. Descripción de las actividades y medidas preventivas que requerirán la presencia de Recurso Preventivo.

En el caso de subcontratas, se puede optar por tener su propio Plan Especifico o la 

adhesión al plan de la contrata principal. En el caso de que se cargue el documento 

de adhesión, este documento deberá tener como contenido mínimo:

- Nombre de la empresa contratista y de la empresa subcontratista o del trabajador 

autónomo.

- Línea de Negocio de Endesa que contrata

- Texto en el que se indique que la empresa contratista  hace entrega del PEP a la 

empresa subcontratista/autónomo y que éstos últimos lo aceptan y que cumplirán 

con todo lo indicado en el mismo.

- Fecha, firma del Responsable de la empresa contratista y de la empresa 

subcontratista/autónomo así como los correspondientes sellos de ambas 

empresas.

Los estados de la columna "PEP EXAMINADO " son: SÍ, NO, NO CORRECTO.

CARGADO/NO 

CARGADO/ NO 

CORRECTO

En colabora web en la carpeta / 

ruta:

Prevención Riesgos Laborales 

EC / Plan de Prevención EC / 

Plan de Prevención específico

En SAP colabora en la carpeta 

/ruta:

CONTROL PREVIO EC / 

Prevención Riesgos Laborales 

Empresa Contratista / Plan 

Prev. Espec. Obras o Serv. 

Contratados / Plan de 

Prevención Especifico de  Obras 

y Servicios Contratados

 

SÍ SÍ SÍ

20
Coordinador de operaciones de 

manejo mecánico  de cargas
ÚNICO SUBSANABLE

▪ Su nombramiento, únicamente, será necesario en operaciones de manejo mecánico de cargas excepcionales debido a su complejidad (número de equipos 

de manejo mecánico de cargas, espacio reducido…) Esta necesidad deberá reflejarse en el Plan Específico de Prevención correspondiente o en su defecto, en 

el Acta de Coordinación de Actividades Empresariales para el contrato.

▪ Designación del Coordinador de operaciones de manejo mecánico de cargas realizada por el empresario que debe incluir:

- Fecha

- Aceptación del trabajador objeto del nombramiento

- Sello de la empresa

- Nombre, apellidos, NIF y firma de la persona que designa y de la designada

▪ Puede corresponder a la empresa contratada o subcontratada para las maniobras de elevación de cargas.

Falta de la fecha en el documento

Falta de firma del trabajador nombrado.

Falta de sello/firma de la 

empresa

Falta de la identificación de la 

persona firmante en 

representación de la empresa.

Falta de identificación completa 

(Nombre apellidos y CIF) de la 

persona nombrada. 

NO APLICA/ 

CORRECTO/NO 

CORRECTO/MEJORABLE/

NO CARGADO

Interlocutor EC-Endesa/Nombre 

del Interlocutor EC-Endesa 

 


SÍ SI SÍ

21
Jefe de operaciones de manejo 

mecánico de cargas
ÚNICO SUBSANABLE

▪ Siempre que para el desarrollo de la actividad objeto de contrato, se haga necesario al utilización de equipos de trabajo para elevación de cargas tiene que 

existir este nombramiento. Esta necesidad deberá reflejarse en el Plan Específico de Prevención correspondiente o en su defecto, en el Acta de Coordinación 

de Actividades Empresariales para el contrato. Será necesaria su presencia en el tajo.

▪ Designación del Jefe de operaciones de manejo mecánico de cargas realizada por el empresario que debe incluir:

- Fecha

- Aceptación del trabajador objeto del nombramiento

- Sello de la empresa

- Nombre, apellidos, NIF y firma de la persona que designa y de la designada

▪ Puede corresponder a la empresa contratada o subcontratada para las maniobras de elevación de cargas.

Falta de la fecha en el documento

Falta de firma del trabajador nombrado.

Falta de sello/firma de la 

empresa

Falta de la identificación de la 

persona firmante en 

representación de la empresa.

Falta de identificación completa 

(Nombre apellidos y CIF) de la 

persona nombrada. 

NO APLICA/ 

CORRECTO/NO 

CORRECTO/MEJORABLE/

NO CARGADO

Interlocutor EC-Endesa/Nombre 

del Interlocutor EC-Endesa 

 


SÍ SI SÍ

22
Supervisor para líneas de vida 

temporales o fijas
ÚNICO SUBSANABLE

▪ Siempre que para el desarrollo de la actividad objeto de contrato, se haga necesario el montaje, desmontaje o modificación de una línea de vida tiene que 

existir este nombramiento. Esta necesidad deberá reflejarse en el Plan Específico de Prevención correspondiente o en su defecto, en el Acta de Coordinación 

de Actividades Empresariales para el contrato.

▪ Designación del Supervisor para líneas de visa temporales o fijas realizada por el empresario que debe incluir:

- Fecha

- Aceptación del trabajador objeto del nombramiento

- Sello de la empresa

- Nombre, apellidos, NIF y firma de la persona que designa y de la designada

- En el nombramiento se indicará el tipo de líneas de vida.

▪ Debe corresponder a la empresa contratada o subcontratada como montadora de las líneas de vida.

Falta de la fecha en el documento

Falta de firma del trabajador nombrado.

Falta de sello/firma de la 

empresa

Falta de la identificación de la 

persona firmante en 

representación de la empresa.

No se detalla el tipo de línea de 

vida (temporal o fijo) para el 

cual es válido el nombramiento.

Falta de identificación completa 

(Nombre apellidos y CIF) de la 

persona nombrada. 

NO APLICA/ 

CORRECTO/NO 

CORRECTO/MEJORABLE/

NO CARGADO

Interlocutor EC-Endesa/Nombre 

del Interlocutor EC-Endesa 

 


SÍ SÍ SÍ

PEP EXAMINADO CRITICO
Sí se incluirá en la subsanación ni informes de mantenimiento enviados a la 

empresa.

Documento examinado, pero no 

se le ha dado el OK a dicho 

examen.

SI/NO/ NO CORRECTO

ACTA REVISIÓN PEP NO INVALIDANTE
No se incluirá en la subsanación ni informes de mantenimiento enviados a la 

empresa.

CARGADO/NO 

CARGADO/ NO 

CORRECTO

ACTA CAE INICIAL 11-ACO CRÍTICO
Sí se incluirá en la subsanación e informes de mantenimiento enviados a la 

empresa.

El documento será mejorable: si hay 

cargada un acta de seguimiento 11-ACA 

pero no la inicial 11-ACO y si “el acta  CAE 

inicial 11-ACO no está en formato OHSAS. 

“

CARGADO/NO 

CARGADO/ NO 

CORRECTO/MEJORABLE

ACTA CAE SEGUIMIENTO 11-ACA NO INVALIDANTE
No se incluirá en la subsanación ni informes de mantenimiento enviados a la 

empresa.

CARGADO/NO 

CARGADO/ NO 

CORRECTO

Documentación Empresa 

Subcontrata

Periodicidad/ 

meses

VALORACIÓN 

REVISIÓN
CRITERIOS Observaciones

INFORME DIARIO 

(CAMPOS POSIBLES)
CARPETA COLABORA AUTÓNOMOS

AUTÓNOMOS 

CON 

TRABAJADORES

Copia misma documentación 

también de Subcontratista

MISMA CADUCIDAD 

QUE CONTRATA 

(SALVO EL PEP AL 

CUAL PUEDEN 

ADHERIRSE AL DE LA 

PRINCIPAL)

DEPENDE DE LA 

VALORACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN

No aplica: la Designación del interlocutor del contratista con la CONTRATA principal y la del Responsables en materia de prevención del contratista

LA DOCUMENTACIÓN DE LAS 

SUBCONTRATAS (INCLUIDOS 

AUTÓNOMOS) DEBE CARGARSE 

EN COLABORA POR LA 

CONTRATISTA PRINCIPAL. 

TODAS LAS  CARPETAS DEL 

ÁRBOL DE LA EMPRESA 

SUBCONTRATISTA SON MUY 

SIMILARES A LOS DE LA 

EMPRESA CONTRATANTE.

SÍ SÍ

 NOTA 1:  En el supuesto de que la misma persona asuma la responsabilidad de más de una figura preventiva, el documento debe reflejar la firma para cada una de las figuras.    

(*)CRITERIOS MÍNIMOS DE REVISIÓN DOCUMENTAL QUE SE PUEDEN AMPLIAR EN LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

SÍSI
Falta de la fecha en el documento

Falta de firma del trabajador nombrado.

Falta de sello/firma de la 

empresa

Falta de la identificación de la 

persona firmante en 

representación de la empresa.

No figura el tipo de andamio 

para el cual es válido el 

nombramiento.

Falta de identificación completa 

(Nombre apellidos y CIF) de la 

persona nombrada. 

NO APLICA/ 

CORRECTO/NO 

CORRECTO/MEJORABLE/

NO CARGADO

Interlocutor EC-Endesa/Nombre 

del Interlocutor EC-Endesa 

 


SÍ19 Supervisor de Andamios ÚNICO SUBSANABLE

▪ Siempre que para el desarrollo de la actividad objeto de contrato, se haga necesario el montaje, desmontaje o modificación de un andamio, tiene que 

existir este nombramiento. Esta necesidad deberá reflejarse en el Plan Específico de Prevención correspondiente o en su defecto, en el Acta de Coordinación 

de Actividades Empresariales para el contrato

▪ Designación del Supervisor de Andamios realizada por el empresario que debe incluir:

- Fecha

- Aceptación del trabajador objeto del nombramiento

- Sello de la empresa

- Nombre, apellidos, NIF y firma de la persona que designa y de la designada

- En el nombramiento se reflejará para qué tipo de andamio es válida.

▪ Puede corresponder a la empresa contratada o subcontratada para el montaje de andamios.
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annex 2
ARQUITECTURA TÈCNICA
PROJECTE DE FI DE CARRERA La figura del RECURS PREVE NTIU (RP), com a servei de prevenció aliè (SPA), a projectes d'obra de nova construcció. Sector Miner.

ID DOCUMENTO (*)
PERIODICIDA

D/ MESES
VALORACIÓ
N REVISIÓN

CRITERIOS Observaciones
DEFICIENCIAS QUE SUPONEN  ESTADO DEL 

DOCUMENTO "MEJORABLE"
DEFICIENCIAS QUE SUPONEN  ESTADO DEL 

DOCUMENTO "NO CORRECTO"
ESTADOS POSIBLES EN EL INFORME 

SPFM (DIARIO y ACM-NNSS)
CARPETA COLABORA AUTÓNOMOS

AUTÓNOMOS 
CON 

TRABAJADORES
OBSERVACIONES  INFORME DIARIO 

1

Certificados de 
Residencia y 
PERMISOS DE 
TRABAJO 
trabajadores no 
comunitarios

SEGÚN 
VIGENCIA

CRÍTICO Sólo será exigible el permiso de trabajo.
No aplica el Certificado de Residencia y Permiso de 
trabajo para los trabajadores búlgaros o rumanos

NO APLICA/ NO CARGADO/ 
CORRECTO/NO CORRECTO

INFORME DE EMPLEADOS/SELECIONA LA 
EMPRESA/RELLENA NOMBRE DE LA 
EMPRESA EM NOMBRE/BUSCAR/SELECIONA 
LA 
EMPRESA/ACEPTAR/CONSULTAR/SELECIONA 
EMPLEADO/DOCUMENTACION 
ASOCIADA/PERMISO DE TRABAJO DE LOS 
TRABAJADORES

SÍ SÍ

2

Certificación  de 
aptitud médica para 
el trabajo a 
desarrollar

VER CRITERIO CRÍTICO

▪ Debe contener:
o Nombre, apellidos, DNI del trabajador y puesto de trabajo que desempeña
o Empresa a la que pertenece
o Figurará APTO de forma clara y concreta para puesto de trabajo correspondiente.
o Firma del médico con el número correspondiente de colegiado
o Fecha del reconocimiento y fecha de emisión del certificado.
▪ Las renuncias médicas no se consideran certificados de Aptitud Médica.
▪ En el caso de certificados aptos con algún tipo de limitación, éste debe ir acompañado de un documento firmado por el empresario en el que 
conste que el trabajador no va a estar sometido a dichas limitaciones durante el ejercicio de sus funciones.
No es necesario que se aporte este certificado en trabajos administrativos.
▪ Respecto a la caducidad de este documento, se considerará válida la establecida en el propio certificado por el profesional competente. Si no 
se estableciera dicho plazo se tomará un año como periodo de validez.

No se contempla este estado para el documento

Si falta cualquiera de los requisitos señalados: 
Fecha del reconocimiento. 
Fecha de emisión del certificado.
 Protocolos aplicados y  Puesto de trabajo 
desempeñado. 
Firma del médico, Nº de colegiado del mismo.  
Documento del empresario en caso de apto con 
limitaciones.                                                             Si 
el apto médico tiene más de la duración del 
plazo establecido en el propio certificado. En 
caso de que no establezca plazo, si es superior a 
un año.

NO CARGADO/ CORRECTO/NO 
CORRECTO

EN DATOS DEL EMPLEADO, PARA CADA 
TRABAJADOR : CERTIFICADO DE APTITUD 
MÉDICA DE LOS TRABAJADORES

SÍ SÍ

3

Acuse de recibo de 
información de los 
riesgos y medidas 
inherentes al puesto 
de trabajo

ÚNICO CRÍTICO

▪ La empresa contratista debe aportar el certificado de que los trabajadores han recibido información sobre los riesgos y medidas preventivas 
del puesto de trabajo o función. El documento incluirá:
- Fecha
- Sello de la empresa
- Nombre, apellidos, NIF y firma de la persona que recibe y entrega la información

Si falta la firma/sello de la empresa.                                          
Si falta el DNI/NIF del trabajador.
Si tiene una antigüedad superior a tres años.
Si se trata de un listado (certificado colectivo), 
siempre que cumpla el resto de requisitos.

Si el certificado no está fechado. Si falta la firma 
del trabajador. 

NO CARGADO/ CORRECTO/NO 
CORRECTO/MEJORABLE/ NO APLICA

EN DATOS DEL EMPLEADO, PARA CADA 
TRABAJADOR: CERT. INF. RIESGO PUESTO DE 
TRABAJO DEL TRABAJADOR

NO SÍ

4

Acuse de recibo de 
información de los 
riesgos de las 
instalaciones de 
donde ejerce la 
actividad el 
CONTRATISTA.

ÚNICO CRÍTICO

▪ El proveedor debe aportar el certificado de haber recibido información suficiente sobre los riesgos y medidas de emergencia de los centros de 
trabajo o instalaciones del CONTRATISTA donde se van a efectuar los trabajos, y certificado de haber transmitido dicha información de riesgos a 
sus trabajadores.
▪ El documento incluirá:
- Fecha
- Sello de la empresa
- Nombre, apellidos, NIF y firma de la persona que recibe y entrega la información
- Centros o instalaciones del CONTRATISTA para las que se aporta esta información.

Se ha incluido en la carpeta de Colabora Web 
"Documentación e Información de interés",  una 
plantilla modelo de este documento, que no es de 
obligado cumplimiento por las empresas contratistas, es 
decir pueden usar este modelo o entregar el documento 
en cualquier otro formato que cumpla lo establecido en 
este criterio.

Si falta la firma/sello de la empresa. 
Si falta el DNI/NIF del trabajador.
Si tiene una antigüedad superior a tres años.
Si se trata de un listado (certificado colectivo), 
siempre que cumpla el resto de requisitos.

Si el certificado no está fechado.  
Si falta la firma del trabajador..
Si faltan las instalaciones Endesa en las que se van 
a realizar los trabajos. 

NO CARGADO/ CORRECTO/NO 
CORRECTO/MEJORABLE/ NO APLICA

EN DATOS DEL EMPLEADO, PARA CADA 
TRABAJADOR: CERT. INF. RIESGO PUESTO DE 
TRABAJO DEL TRABAJADOR

SÍ SÍ

5

Certificados de 
formación teórico - 
práctica específica del 
puesto de trabajo

SEGÚN 
LEGISLACIÓN, 

COMO 
MÍNIMO 

TRIANUAL

CRÍTICO

▪ Certificados de la formación:
- En PRL recibida por cada trabajador, teórico-práctica para la actividad a desarrollar y que sea suficiente y adecuada para su puesto de trabajo o 
función (art. 19). Los trabajadores han de estar entrenados y formados en la correcta aplicación de los procedimientos a desarrollar y en ningún 
caso será inferior a 2 horas.
- Para trabajos de especial peligrosidad (por si mismos o por las instalaciones en los que se desarrollan) y con riesgo eléctrico y en Baja Tensión, 
la formación en el puesto de trabajo se debe complementar con formación en primeros auxilios. Para estos trabajos, la formación específica del 
puesto deberá ser complementada con una formación específica de los riesgos de especial peligrosidad a los que el trabajador se vea expuesto. 
Esta formación específica de riesgos de especial peligrosidad, por analogía con la exigida en el V Convenio General de la Construcción (actividad 
englobada en el Anexo 1 de la Ley 31/1997 “actividades de especial peligrosidad”) se solicitará con una duración mínima de 6 h.
El documento incluirá:
- Fecha de impartición, duración y contenido formativo
- Sello de la empresa
- Nombre, apellidos, NIF y firma del trabajador y el responsable de la impartición

Los certificados de formación emitidos por las empresas 
revisoras respecto a las revisiones que estas realicen, no 
es necesario que vayan firmados para considerarse 
como Correctos.  Es decir, en una revisión encargada a 
la SPFM, en la que los trabajadores de la empresa 
contratista hayan recibido formación de la propia SPFM, 
los certificados de formación serán valorados como 
Correctos aunque no estén firmados por el trabajador.

Estos certificados serán mejorables hasta el 31 de 
diciembre de 2014 siempre que se cumplan los 
requisitos anteriores a los establecidos en los criterios 
de marzo de 2014.
Si falta la firma del trabajador.
Si falta el DNI/NIF del trabajador.
Si tiene una antigüedad superior a tres años.
Si falta el contenido formativo. 

Si el certificado no está fechado.  
Si falta el detalle de horas de impartición.
Si la duración es inferior a dos horas.
Si la duración aun no siendo inferior a dos horas 
se considera insuficiente según materias  
impartidas del curso y volumen de las mismas. 
Si es formación a distancia en casos de especial 
peligrosidad. 

NO APLICA/ NO CARGADO/ 
CORRECTO/NO CORRECTO/MEJORABLE

EN DATOS DEL EMPLEADO, PARA CADA 
TRABAJADOR: FORMACIÓN EN RIESGOS DEL 
PUESTO DE TRABAJO

SÍ SÍ

CERTIFICADOS DE FORMACIÓN DEL TRABAJADOR: 
Primeros auxilios teórico/práctico (si no incluido 
en el BASICO), Trabajos en Altura (Teórico-Práctico 
> 2 h ), Riesgos eléctricos en AT/BT, Maniobras de 
AT, Maniobras en subestaciones, Trabajos en 
tensión en BT, Trabajos en tensión en AT/ 

Documentación 
trabajadores de
subcontratas

A la empresa subcontratista le resulta de aplicación todas las obligaciones existentes en materia de contratación anteriormente referidas (a
excepción del Responsable en Materia de Prevención)

(*) Estos criterios corresponden a mínimos, sin perjuicio de las correspondientes Especificaciones Técnicas de los trabajos contratados o de la normativa específica para determinados riesgos o actividades.

CRITERIOS MÍNIMOS DE REVISIÓN DOCUMENTAL- DOCUMENTACIÓN DE TRABAJADORES
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Annex 3. CRITERIS REVISIÓ DOCUMENTAL A 
TREBALLADORS (ESPECÍFIC).  

           (1 Document). 



annex 3
ARQUITECTURA TÈCNICA
PROJECTE DE FI DE CARRERA La figura del RECURS PREVE NTIU (RP), com a servei de prevenció aliè (SPA), a projectes d'obra de nova construcció. Sector Miner.

Documentación requerida si así se recoge en el correspondiente plan de revisión documental examinado por el SPA-SPM

ID DOCUMENTO (*)
PERIODICIDA

D/ MESES

VALORACIÓN 

REVISIÓN
CRITERIOS Observaciones

DEFICIENCIAS QUE SUPONEN  ESTADO DEL 

DOCUMENTO "MEJORABLE"

DEFICIENCIAS QUE SUPONEN  ESTADO DEL 

DOCUMENTO "NO CORRECTO"

ESTADOS POSIBLES EN EL INFORME 

SPFM (DIARIO y ACM-NNSS)
CARPETA COLABORA AUTÓNOMOS

AUTÓNOMOS 

CON 

TRABAJADORES

OBSERVACIONES  INFORME DIARIO 

1 Recurso preventivo ÚNICO CRÍTICO

La necesidad de las situaciones en las que debe estar presente el Recurso Preventivo deberá 

reflejarse en el Plan de Seguridad y Salud correspondiente o, en su defecto, en el Acta de 

Coordinación de Actividades Empresariales para el contrato.

Designación de recurso preventivo realizada por el empresario que debe incluir:

- Fecha

- Aceptación del trabajador objeto del nombramiento

- Sello de la empresa

- Nombre, apellidos, NIF y firma de la persona que designa y de la designada

- El nombramiento debe indicar en que actividades de especial peligrosidad puede actuar el 

trabajador como recurso preventivo (caídas de altura, montajes y desmontajes, exposición a 

radiaciones, riesgo por proximidad de líneas eléctricas, exposición a agentes químicos, etc.)

- Se indicará el orden de jerarquía por si existiera la presencia de más de uno durante la ejecución de 

los trabajos.

Junto al nombramiento se entregará la formación en PRL de esta figura que debe corresponder, 

según el tipo de actividad del expediente:

Falta fecha del documento.  

Falta firma del trabajador. 

Hay más de un documento de nombramiento y no 

aparece la jerarquía de los mismos.

- Si faltan las actividades de especial 

peligrosidad para las que puede actuar de 

recurso preventivo  (trabajos en altura, 

espacios confinados…).        

- Si la formación acreditada es menor de 

50/60 h.

Si falta la firma del empresario.

NO APLICA/ NO CARGADO/ 

CORRECTO/NO CORRECTO/ MEJORABLE

 

'-PARA CADA TRABAJADOR QUE SEA 

RECURSO PREVENTIVO ES NECESARIO 

INTRODUCIR EL CURSO BÁSICO Y LA 

DESIGNACIÓN DE DICHO TRABAJADOR PARA 

LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA: 

FORMACIÓN COMO RECURSO PREVENTIVO 

MÍNIMO 50HS

SÍ SÍ

2

Trabajador 

autorizado/ 

cualificado

ÚNICO CRÍTICO

Designación de trabajador autorizado / cualificado (según R.D. 614/2001) realizada por el empresario 

que debe incluir:

- Fecha

- Aceptación del trabajador objeto del nombramiento

- Sello de la empresa

- Nombre, apellidos, NIF y firma de la persona que designa y de la designada

- El nombramiento debe indicar para qué nivel de tensión y para que trabajos eléctricos de los 

relacionados en el Cuadro 1 de la Guía del RD 614/2001 se le autoriza y/o cualifica. SOLO PARA EL 

SECTOR ELECTRICO.

Falta fecha del documento.  

Falta firma del trabajador.

Falta cualquiera de las a características 

exigidas salvo fecha o firma del trabajador: 

Indicación del nivel de tensión y trabajos 

eléctricos para los que se autoriza o 

cualifica; firma o sello de la  

empresa/empresario.

NO APLICA/ NO CARGADO/ 

CORRECTO/NO CORRECTO/ MEJORABLE

EN DATOS DEL EMPLEADO, PARA CADA 

TRABAJADOR EL CERTIFICADO DE LA 

AUTORIZACIÓN DE SU EMPRESA A REALIZAR 

UNA SERIE DE TRABAJOS: AUTORIZADO A LA 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

SI SON VARIOS CERTIFICADOS, SE REALIZARÁ 

MEDIANTE UN ESCANEO O ARCHIVO 

COMPRIMIDO

SÍ SÍ

3

Acuse de recibo de 

que los trabajadores 

han recibido los EPI´s

SEGÚN  

CADUCIDAD 

DE LOS EPI´S

CRÍTICO

El documento incluirá:

- Todos los EPI´s establecidos en el Plan de Seguridad y Salud (PSS).

- Fecha

- Sello de la empresa

Nombre, apellidos, NIF y firma de la persona que recibe y entrega los EPI´s

Si falta el DNI/NIF del trabajador.

Si el certificado no está fechado. 

Si falta firma del trabajador. 

Si falta  firma o sello de la empresa. 

NO APLICA/ NO CARGADO/ 

CORRECTO/NO CORRECTO/MEJORABLE

EN DATOS DEL EMPLEADO, PARA 

TRABAJADOR: CERTIFICADO DE ENTREGA DE 

EQUIPOS DE PROTECCION

NO SÍ

4

Autorización para el 

uso de equipos de 

trabajo

ÚNICA CRÍTICO

Es necesaria esta autorización en el caso de utilizar equipos de trabajo:

o Regulados por una legislación industrial específica (máquinas, equipos de elevación, grupos 

electrógenos…)

o Para los que la Guía Técnica del INSHT correspondiente R.D. 1215/1997 define disposiciones 

mínimas (Anexo II): equipos de trabajos móviles (automotores o no), equipos para la elevación de 

cargas y equipos para la realización de trabajos temporales en altura.  

El documento debe tener, como mínimo, el siguiente contenido:

- Fecha

- Sello de la empresa

- Nombre, apellidos, NIF y firma de la persona autorizada y la que autoriza

- Referencia y certificado expreso de la formación teórico-práctica específicamente requerida para 

cada equipo e impartida a la persona que lo opera.

- Autorización expresa a la persona para su utilización

Si falta la firma del trabajador. 

Si la autorización no está fechada. 

Si falta sello o firma de la empresa.

Si no se detallan los equipos de trabajo.                                                     

NO APLICA/ NO CARGADO/ 

CORRECTO/NO CORRECTO/MEJORABLE

EN DATOS DEL EMPLEADO, PARA 

TRABAJADOR: CERTIFICADO DE ENTREGA DE 

EQUIPOS DE PROTECCION

NO SÍ

5
Formación en 

materia de PRL
ÚNICO CRÍTICO

Los títulos o certificados de formación preventiva deben incluir:

- Fecha de impartición.

- Duración y contenido formativo (o identificación de la acción formativa según R.D. 39/1997: nivel 

básico, intermedio o superior)

- Sello de la empresa

- Nombre, apellidos, NIF y firma del trabajador y del responsable de la impartición

Los certificados de formación deben ser expedidos por la empresa de forma individual (no colectiva).

Si falta la firma del trabajador.

Si falta el DNI/NIF del trabajador.

Falta de alguno de los requisitos definidos  

en las columnas de "Criterios" y 

"Observaciones"

NO APLICA/ NO CARGADO/ 

CORRECTO/NO CORRECTO/MEJORABLE

EN DATOS DEL EMPLEADO, PARA CADA 

TRABAJADOR:

PARA RECURSO PREVENTIVO: FORMACIÓN 

COMO RECURSO PREVENTIVO MÍNIMO 50HS

PARA RESTO DE FORMACIÓN LEGAL EN PRL: 

FORMACIÓN BÁSICA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES

SI SÍ

La revisión de este documento corresponde a las 

siguientes casillas: Información en los riesgos de 

su puesto de trabajo, si aplica RD Construcción 

.Formación en primer ciclo de 8 horas y 2º ciclo 

(20h), Básico (50h) si construcción (60h)

Documentación 

trabajadores de

subcontratas

A la empresa subcontratista le resulta de aplicación todas las obligaciones existentes en materia de

contratación anteriormente referidas (a excepción del Responsable en Materia de Prevención)

(*) Estos criterios corresponden a mínimos, sin perjuicio de las correspondientes Especificaciones Técnicas de los trabajos contratados o de la normativa específica para determinados riesgos  o  actividades.
 
NOTA 1:  En el supuesto de que la misma persona asuma la responsabilidad de más de una figura preventiva, el documento debe reflejar la firma para cada una de las figuras.    

CRITERIOS MÍNIMOS DE REVISIÓN DOCUMENTAL- DOCUMENTACIÓN DE TRABAJADORES




