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eemmpprreessaarriiaallss  

" L'intercanvi d’informació és vital perquè cal saber si les mesures 
preventives són suficients” 

Elisenda Giralt (MTAS)  
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Què és? 

ü La coordinació d'activitats empresarials comprèn tots els 
mecanismes per garantir una adequada prevenció dels riscos laborals en els 
casos en què es produeix una concurrència de treballadors de dos o més 
empreses en un mateix centre de treball. 

ü S’ocupa del control de les interaccions de les diferents activitats 
desenvolupades en concurrència en un centre de treball, en particular quan 
puguin generar riscos qualificats com a greus o molt greus o quan es 
desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per 
la seva incidència en la seguretat i la salut dels treballadors. 

ü  En el cas d’activitats de risc cal una adequació entre els riscos existents 
en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les empreses 
concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció, prenent 
especial importància la seva identificació i comunicació. 
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ü La legislació bàsica d’aplicació en aquesta àrea és: 

§ Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995, de 8 de novembre, 
que estableix el deure de cooperació entre empreses 

§ Reial Decret 171/2004 de 30 de gener que desenvolupa la Llei de 
1995 i amplia la definició de centre de treball, així com les 
obligacions de les parts 

§ Reial Decret 604/2006 que desenvolupa reglamentàriament el RD 
171/2004 en l’apartat d’activitats perilloses i els tipus sancionadors 
d’infraccions 

ü Algunes de les definicions bàsiques compreses al RD 171/2004 són: 

§ Centre de treball: qualsevol àrea, edificada o no, on els 
treballadors han de romandre o accedir per raons del seu treball 

§ Empresari titular: persona que té la capacitat de posar a 
disposició i gestionar el centre de treball. Hi ha empresari titular 
amb treballadors i sense treballadors 

§ Empresari principal: és qui contracta o subcontracta amb 
d'altres la realització d'obres o serveis corresponents a la pròpia 
activitat d'aquell i que es desenvolupen al seu centre de treball 

ü No sempre coincideixen les figures d’empresari titular i principal. Això 
dóna lloc a tres nivells de coordinació segons si pertoca a totes les 
empreses, l’empresari titular o l’empresari principal. 

Eines 

En aplicació de les obligacions recollides als textos legals els experts fan una 
sèrie de recomanacions per a una adequada implantació de la coordinació de 
les activitats empresarials: 

ü Les normes de coordinació tenen un caràcter de mínims. Res impedeix 
més mecanismes preventius. 

ü Estem davant de normes de dret necessari. Les obligacions 
s’estableixen per a un subjecte i no són derivables a d’altres subjectes. No 
són vàlids els contractes que deriven responsabilitats. 

ü A la normativa hi ha una profusió de conceptes jurídics indeterminats: 
mitjans necessaris, suficients, etc. Això crea flexibilitat però també una 
certa inseguretat jurídica. 

ü És recomanable fer la comunicació recíproca de riscos entre empreses 
sempre per escrit i, tal com estableix la llei, abans de l’inici de l’activitat. 
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ü Les reunions periòdiques s’haurien de fer sempre en el cas de 
concurrència recurrent o permanent. 

ü L’establiment de protocols s’hauria de fer sempre que hi ha 
concurrència amb certa durada. 

ü La idea subjacent a la llei és que es traslladi la informació intercanviada 
a la pròpia avaluació de riscos de manera que el procés quedi formalitzat. 

ü Els recursos  preventius i els coordinadors s’han de posar en el cas 
de riscos més greus o amb molts treballadors en concurrència. També per 
operacions puntuals de molt risc i complexitat o en els casos en què les 
incompatibilitats entre activitats són molt difícils d’evitar. (art. 13 del RD 
171/2004). El coordinador pot ser anomenat per l’empresari titular entre: 

§ Un o més treballadors designats per a l’acompliment de les 
activitats preventives 

§ Un o diversos membres del servei de prevenció propi de 
l'empresa titular del centre de treball o de les altres empreses 
concurrents 

§ Un o diversos membres del servei de prevenció aliè concertat 
per l'empresa titular del centre de treball o per les altres empreses 
concurrents 

§ Un o diversos treballadors de l'empresa titular del centre de treball 
o de les altres empreses concurrents que, sense formar part del 
servei de prevenció propi ni ser treballadors designats, reuneixin 
els coneixements, la qualificació i l'experiència necessaris 

§ Qualsevol altre treballador de l'empresa titular del centre de treball 
que, per la seva posició en l'estructura jeràrquica de l'empresa 
i per les funcions tècniques que ocupi en relació amb el procés o 
els processos de producció desenvolupats en el centre, estigui 
capacitat per a la coordinació de les activitats empresarials 

§ Una o diverses persones d'empreses dedicades a la 
coordinació d'activitats preventives 

§ Sovint la pressió sobre els proveïdors per a l’acompliment de la llei 
és més efectiva si s’inclou la coordinació com un factor d’avaluació 
de la qualitat dels proveïdors. Darrerament s’han començat a 
incloure clàusules d’indemnitat en els contractes que obliguen a 
l’empresa que subcontracta a acomplir el RD 171/2004. 
Tanmateix, aquestes clàusules han d’estar ben redactades per no 
ser nul·les o evasives de responsabilitat 
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La dada 

L’activitat inspectora del Ministeri de Treball s’ha intensificat des de l’entrada 
en vigor del RD 171/2004. Al 2005 ja s’havia triplicat, passant de les 1058 
inspeccions de 2003 a les 3119. Tot i aquest increment d’inspeccions no s’ha 
registrat un increment espectacular de les sancions fet que ens fa veure la 
creixent conscienciació sobre la necessitat d’una adequada coordinació. 

Guia de Treball 

A continuació presentem un possible diagrama de blocs que pauta el procediment 
d’actuació. Poden elaborar-se models diferents segons el tipus de risc o amb menor 
o major grau de  supervisió segons la classificació del proveïdor: 
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L’experiència 

 

ü Aena és una Entitat Pública Empresarial, depenent del Ministeri de 
Foment, que gestiona els Aeroports d'interès nacional i els Centres de 
Control a Espanya. Gestiona 49 aeroports a Espanya, 7 Centres de Control 
amb un total de 9.000 treballadors que mouen 188 milions passatgers i 
654.000 tones de càrrega/any.  

ü Aena assumeix la figura jurídica de Titular del Centre de Treball a 
l'Aeroport de Barcelona. Per això, és d'aplicació l'article 24.2 de la Llei 
31/1995 de Prevenció de riscos laborals, així com el capítol III sobre 
Concurrència de treballadors de diverses empreses en un centre de treball 
del qual un empresari és titular” del Reial decret 171/2004. Com a titular del 
centre de treball, Aena té les següents obligacions: 

§ Informar a les empreses concurrents sobre els riscos propis del 
centre de treball i les mesures necessàries per a la seva prevenció 

§ Impartir instruccions a les empreses concurrents per a la 
prevenció d'aquests riscos i les mesures a aplicar en cas 
d'emergència 

ü Els mitjans de coordinació establerts per Aena a l'Aeroport de Barcelona 
són els següents: 

§ L'intercanvi d'informació i de comunicacions entre les empreses 
concurrents 

§ La celebració de reunions periòdiques entre les empreses 
concurrents 

§ La difusió d'instruccions 

§ La presència en el centre de treball dels recursos preventius de les 
empreses concurrents 

ü  Aena pren especial cura en identificar les empreses perquè no sempre es 
dóna una relació juríd ica. Sovint la informació que els faciliten no concerneix 
a riscos concurrents. Aena distribueix la informació sobre riscos i mesures 
preventives en diferents formats segons el destinatari: 

§ Fulletons divulgatius 

§ CDs 
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§ Plans d'emergència (informació molt sensible només per a 
col·lectius amb responsabilitats concretes) 

§ Normes de Seguretat en plataforma: ha de ser coneguda per tots 
els treballadors de l'aeroport 

§ Campanyes de conscienciació 

§ Obres de construcció: informació continguda en l'Estudi de 
Seguretat i Salut del projecte d'obra 

Materials 
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“La coordinació d'activitats empresarials: visió des de l'Administracio i 
intercanvi d'experiències”. Fundació per a la motivació dels recursos humans, 
01/02/2006. 

Activitat del Grup Estable de Prevenció de Riscos, Salut Laboral i Medi Ambient 
en la qual vàrem comptar amb Jordi Martínez, director del Centre de Seguretat i 
Condicions de Salut en el Treball de la Generalitat i Elisenda Giralt, cap de la 
Inspecció de treball de Barcelona. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4605 

Delgado, Cristina. “El Gobierno endurece el control de las subcontratas para 
reducir la siniestralidad”. El País, 25/08/2007. 

Les empreses que subcontractin les constructores hauran d'inscriure's abans 
d'un any en un nou Registre d'Empreses Acreditades. Els sindicats lamenten el 
retard d'aquesta norma per reduir els accidents en el sector. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6168  

Curs bàsic sobre Coordinació d’activitats empresarials en matèria de seguretat 
laboral 

Recull la principal legislació que afecta la coordinació. 

http://www.coordinador-de-seguridad.com/curso-coordinaci%F3n-
actividades.htm 


