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FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

Financiat per:

Des de l’entrada en vigor del Reglament dels serveis de prevenció (RSP), el 1997, totes les empreses 
han de tenir organitzada la prevenció dins les modalitats que preveu la llei: assumpció per part de 
l’empresariat, dels treballadors i treballadores designats, del servei de prevenció propi (SPP) o 
mancomunat (SPM) i del servei de prevenció aliè (SPA). Aquesta organització es pot fer només amb 
una modalitat o combinant-ne de diferents, i sempre garantint la coordinació entre elles.

Majoritàriament, les empreses han optat per la modalitat de servei de prevenció aliè, i les que han 
optat per un servei de prevenció propi o mancomunat bàsicament ho han fet per obligació legal i 
compartint especialitats amb un SPA.

Això respon als interessos de l’empresariat (que prefereix delegar que assumir), i es generen pràc-
tiques nefastes en la prevenció de riscos laborals: burocràcia inútil, prevenció estàndard sense cap 
tipus d’eficàcia, aplicació dels mateixos criteris amb independència del tipus d’empresa, prevenció 
merament documentalista i que difícilment és aplicable, etc.

L’objectiu d’aquest full informatiu és aconseguir una intervenció efectiva dels delegats i delegades 
de prevenció, amb relació a identificar l’incompliment dels requisits legals i materialment 
necessaris, així com oferir una prevenció de riscos real, amb la necessària informació i participació 
dels delegats i delegades de prevenció, per aconseguir la millora de la prevenció a les empreses.

COM S’ORGANITZA LA PREVENCIÓ A L’EMPRESA? 
SERVEIS DE PREVENCIÓ
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Aquestes modalitats són susceptibles de combinar-se.  

Segons el nombre de treballadors i treballadores i de l’activitat de l’empresa, l’empresariat, amb la 
consulta prèvia a la representació legal dels treballadors i treballadores, pot organitzar la prevenció 
de maneres diferents, amb les següents modalitats:

SEMPRE AMB CONSULTA PRÈVIA A LA REPRESENTACIÓ LEGAL DELS TREBALLADORS/ES: 
DELEGATS/ADES DE PREVENCIÓ

Quan pot tenir lloc? Com es 
formalitza 

l’opció?

Regulació legal

Pel mateix 
empresariat

-  Empreses de fins a 10 treballadors/es amb 
diversos centres, o empreses de fins a 25 
treballadors/es amb un sol centre.

-  Que l’empresariat desenvolupi habitualment la 
seva activitat al centre de treball.

-  Que tingui la capacitat suficient.
-  No pot assumir la vigilància de la salut.

No hi ha 
formalització

Art. 30.5 de la LPRL
Art. 11 de l’RSP

Treballador/a 
designat

-  No es podrà designar quan l’empresariat 
assumeixi directament la prevenció o quan 
hagi recorregut a un SPP, SPM o SPA.

-  Han de tenir la capacitat suficient.
-  El que l’empresariat no pugui cobrir amb 

aquesta modalitat haurà de ser cobert amb un 
SPA.

Designació del 
treballador/a

Art. 30.2 de la LPRL
Art. 12 de l’RSP

Servei de 
prevenció propi 

(SPP)

-  Empreses de més de 500 treballadors/es.
-  Empreses d’entre 250 i 500 treballadors/es 

incloses en l’annex I (RD 39/1997).
-  Quan ho decideixi l’autoritat laboral.

Acta de constitució Art. 31 de la LPRL
Art. 10, 14 i 15 de 

l’RSP

Servei de 
prevenció 

mancomunat
 (SPM)

-  Empreses de més de 500 treballadors/es.
-  Empreses d’entre 250 i 500 treballadors/es 

incloses en l’annex I (RD 39/1997).
-  Quan ho decideixi l’autoritat laboral.

Acta de constitució Art. 31 de la LPRL
Art. 10 i 21 de l’RSP

Servei de 
prevenció aliè 

(SPA)

-  Quan no sigui suficient la designació de 
treballadors/es.

-  Si no s’ha optat per un SPP o un SPM.
-  Per requeriment de l’autoritat laboral.
-  Han d’estar acreditats per l’autoritat laboral: 

disposar de les quatre especialitats preventives.

Contracte mercantil. 
Concert de l’activitat 

preventiva

Art. 31 de la LPRL
Art. 10, 16, 17, 18, 
19, 20 i del 23 al 28 

de l’RSP

Menció sobre la 
presència

 de recursos 
preventius

-  La seva presència és necessària quan els riscos 
existents es veuen agreujats per una activitat o 
quan es tracta d’activitats o de processos que 
pels reglaments es considerin perillosos.

-  Distingir entre recurs preventiu (ha de ser 
un tècnic/a de prevenció) del treballador/a 
assignat (amb formació suficient).

Designació del 
recurs preventiu.

Assignació del 
treballador/a

Art. 32.bis de la LPRL
Art. 22.bis de l’RSP

  COM S’ORGANITZA?...      Les modalitats preventives
En el sector dels SPA ens trobem al davant de dues tipologies molt clares. D’una banda, una gran 
empresa que adquireix els SPA més importants, amb un interès únicament i exclusivament de 
facturació i de monopolitzar el mercat, que abaixa els preus per tal de trencar el mercat, gairebé 
en un règim d’oligopoli. De l’altra, hi ha una multitud de SPA molt petits, sovint sense els recursos 
necessaris, que, per fer front a la competència deslleial dels primers, es veuen obligats a abaixar 
els preus dels serveis que ofereixen. Tot això redunda en una baixada progressiva i molt profunda 
de la qualitat dels SPA.

Si hi afegim que els SPP o SPM es converteixen, moltes vegades, en serveis de prevenció pràctica-
ment virtuals o instrumentals, amb molt pocs recursos, el resultat és la no-realització de les actua-
cions que legalment han de realitzar o bé la derivació d’activitats d’especialitats assumides com a 
pròpies als SPA, de manera il.legal i fraudulenta, i sense cap eficàcia real.

Les conseqüències són greus, sobretot tenint en compte el reiterat incompliment de l’obligació legal 
de realitzar la preceptiva consulta prèvia amb els delegats i delegades de prevenció, amb una falta 
de prevenció de riscos real i l’incompliment, de manera sistemàtica, dels requisits legals. Conse-
güent, es produeix un augment dels danys a la salut i de la sinistralitat dels treballadors i treballado-
res, així com un control de la legalitat insuficient i deficient tant de l’autoritat laboral i sanitària com 
de la Inspecció de Treball.
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güent, es produeix un augment dels danys a la salut i de la sinistralitat dels treballadors i treballado-
res, així com un control de la legalitat insuficient i deficient tant de l’autoritat laboral i sanitària com 
de la Inspecció de Treball.



IDENTIFICANT PROBLEMES: EN QUÈ ENS HEM DE FIXAR? …SPP I SPM…

Els articles 15 (SPP) i 21.3 (SPM) regulen clarament que aquests serveis han de disposar dels recur-
sos humans i materials necessaris i suficients, i, en el cas dels SPM, han de ser equivalents als exigits 
als SPA.

(2) Falta de recursos suficients:

Recursos humans
1)   En funció de les especialitats preventives assumides com a pròpies, els treballadors i treballadores, els 

centres de treball i/o les empreses coberts, i la dispersió geogràfica dels centres de treball i/o de les 
empreses, se sol determinar un nombre de tècnics i tècniques de prevenció insuficient i inferior als 
exigibles legalment.

2)   Fins i tot en cas que el nombre de tècnics i tècniques sigui l’adequat, si hi ha dispersió geogràfica de 
centres de treball i/o empreses, també és habitual que aquests tècnics i tècniques de prevenció esti-
guin centralitzats en una localitat i que viatgin constantment a les àrees geogràfiques assignades en 
lloc d’estar-se en aquestes in situ. Aquest és un element d’insuficiència de recursos humans.

3)   Els SPP, obligatòriament, han de tenir assumides com a pròpies dues de les quatre especialitats (segu-
retat, higiene, ergonomia/psicosociologia i vigilància de la salut) i els SPM n’han de tenir assumides 
tres. Han de fer totes les activitats d’aquestes, com a mínim les essencials, amb recursos propis, sense 
que puguin derivar-les a l’SPA.

Recursos materials
1)   En funció de les especialitats preventives assumides com a pròpies, les activitats concretes de cadascu-

na d’elles, els treballadors i treballadores, els centres de treball i/o les empreses coberts, i la dispersió 
geogràfica dels centres de treball i/o les empreses, se sol determinar un nombre de mitjans materials 
insuficient i inferior als exigibles legalment.

2)   És molt comú que l’SPP o l’SPM no disposi dels aparells necessaris per realitzar la seva activitat i ho man-
llevi a la mútua col.laboradora de la Seguretat Social o a un SPA. Aquesta és una pràctica inadequada en 
relació amb els requisits legals aplicables.

3)   També és bastant comú que els aparells utilitzats, ja siguin propis, llogats o manllevats, no disposin de 
les certificacions de calibratge exigibles, i, encara que en nombre siguin suficients, com que no estan 
calibrats, no tenen cap eficàcia i, per tant, incompleixen el requisit de suficiència de mitjans materials, ja 
que aquests han de complir aquest requisit.

(1) Falta de la preceptiva consulta prèvia amb els delegats i delegades de prevenció:

No se sol realitzar consulta prèvia amb els delegats i delegades de prevenció quan es constitueix un 
SPP o un SPM, mitjançant l’acta de constitució, o bé quan aquesta es modifica. Com a màxim, només 
se’ls informa que s’ha portat a terme (article 33.1.b de la LPRL).

Insuficiència de recursos exigibles 
legalment, recursos humans i 

materials (2)

No es fa la preceptiva consulta 
prèvia als delegats i delegades de 

prevenció (1)

Auditories (4)

Tècnics i tècniques insuficients per a les especialitats 
assumides com a pròpies

A un SPA: per falta de recursos o de capacitat (per 
exemple, avaluació de riscos, etc.)

A una mútua: en concepte d’activitats preventives a 
càrrec de la Seguretat Social destinada a pimes 

Tècnics i tècniques centralitzats en una localitat i 
s’han de desplaçar per les zones geogràfiques 

assignades

Aparells cedits per altres SPA o mútues

Aparells sense certificat de calibratge

No se sol recollir la documentació entregada pels delegats i 
delegades de prevenció o es fa sense justificant de rebuda

No se solen incloure a l’informe totes les possibles no conformitats, o 
s’inclouen com a no conformitats menors

Se solen fer amb tècniques de mostreig no representatives i que 
la llei només permet amb una sèrie de requisits

Se solen fer sense la preceptiva consulta prèvia als delegats i 
delegades de prevenció 

Se solen fer amb un informe de preauditoria, sense empara legal

Derivació d’activitats preventives 
assumides com a pròpies a SPA o 

mútues (3)

En tots aquests casos és possible denunciar davant la Inspecció de Treball l’empresa auditora, con-
juntament amb la nostra empresa.
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IDENTIFICANT PROBLEMES: AMB QUÈ ENS HEM DE FIXAR? … SPA …

Contingut dels concerts de l’activitat 
preventiva amb l’SPA (2)

No es fa la preceptiva consulta prèvia 
amb els delegats i delegades de 

prevenció (1)

Se solen contractar activitats preventives en lloc 
d’especialitats preventives

No se solen incloure tots els treballadors i 
treballadores ni tots els centres de treball 

No se solen incloure determinades activitats de les 
especialitats preventives per facturar-les a part

El SPA no té els recursos necessaris per cobrir les 
especialitats i les activitats concertades

Vigilància de la salut (3)
El personal sanitari que realitza els exàmens mèdics sovint no tenen 

la titulació de medicina o d’infermeria del treball

Se solen usar locals contractats a empreses mèdiques privades per 
als exàmens de salut

Les instal.lacions subcontractades es poden usar

Els exàmens mèdics, només els pot realitzar el personal 
sanitari de l’SPA i no personal de l’empresa 

mèdica privada

Les instal.lacions on es fan els exàmens mèdics no solen disposar de 
la preceptiva autorització de l’autoritat sanitària

Se sol determinar l’obligatorietat dels exàmens mèdics de salut quan, 
legalment, aquesta és excepcional

IDENTIFICANT PROBLEMES: EN QUÈ ENS HEM DE FIXAR? …SPP I SPM…

(3)  Derivació d’activitats preventives —d’especialitats assumides com a pròpies 
per l’SPP o l’SPM— a l’SPA o a la mútua col.laboradora de la Seguretat Social:

Un altre dels problemes més importants consisteix quan l’SPP o l’SPM, dins les especialitats 
assumides com a pròpies, per manca de recursos o de capacitat, concerta amb un SPA la rea-
lització d’activitats essencials, com ara avaluacions de risc, estudis específics, etc., i aquesta 
derivació és contrària a la llei. Els SPA no poden concertar o, el que és pitjor, realitzar aquestes 
activitats preventives d’especialitats pròpies dels SPP i SPM (art. 15.2 i 21.3 de l’RSP, respecti-
vament).

També es produeixen derivacions de qualsevol activitat preventiva, les tingui assumides com 
a pròpies o concertades amb un SPA, a les mútues col.laboradores de la Seguretat Social, en 
concepte d’activitats preventives a càrrec de quota de la Seguretat Social que les mútues po-
den dedicar sobretot a petites i molt petites empreses. Aquesta derivació també és contrària 
a la llei. No obstant això, aquesta situació cada vegada es produeix menys.

1)

2)

(4) Auditories:

En els casos de les empreses que no hagin concertat el servei de prevenció amb un SPA, bàsicament 
SPP i SPM, així com treballadors i treballadores designats per a la majoria d’activitats preventives, i 
també aquelles que combinin algun dels tres casos anteriors amb un SPA, hauran de sotmetre el seu 
sistema de prevenció al control d’una auditoria externa. Aquest és un element pensat per controlar 
l’adequació del sistema preventiu de l’empresa als requisits legals i d’eficàcia material (art. 29.2 i 
31.bis de l’RSP). La mateixa empresa haurà de comptar amb la preceptiva consulta prèvia als dele-
gats i delegades de prevenció (art. 30.5 de l’RSP).

L’auditoria es realitzarà cada quatre anys, en general, i cada dos anys a les empreses que tinguin 
activitats incloses en l’annex I de l’RSP (especial perillositat). Aquests terminis s’ampliaran en dos 
anys quan la modalitat preventiva de l’empresa hagi estat acordada amb els delegats i delegades de 
prevenció.

Concretant aquesta obligació, l’art. 2 de l’Ordre TIN/2504/2010, en relació amb els SPM, reitera 
l’obligació d’aplicar els mateixos criteris pel que fa a recursos humans i materials que tenen els SPA. 
En els annexos I i II d’aquesta ordre TIN s’estableixen les ràtios mínimes per realitzar aquest càlcul. 
A Catalunya també és aplicable la Instrucció 1/2016 de la Direcció General de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball sobre els SPA, SPM, SPP i les entitats auditores.
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Obligatorietat Atesa la progressiva concentració dels SPA a una gran empresa, està esde-
venint comú que aquest SPA determini, de manera extensiva i en frau de 
llei, l’obligatorietat dels exàmens mèdics de salut quan l’obligatorietat le-
galment ha de ser excepcional. El motiu és l’interès d’augmentar significa-
tivament la facturació per als exàmens mèdics de salut, els quals s’abonen 
per persona revisada, de manera que és la partida de major benefici per a 
l’SPA en el concert de l’activitat preventiva.

En aquest cas cal utilitzar els recursos institucionals (TLC), administratius 
(Inspecció de Treball) i judicials (Jurisdicció Social) per evitar aquest abús 
de dret.

Instal.lacions És molt comú que algunes instal.lacions fixes a locals dels SPA, la majoria 
d’unitats mòbils així com la majoria d’instal.lacions de la nostra empresa 
on es fan els exàmens mèdics de salut no tinguin la preceptiva autorització 
de l’autoritat sanitària, amb el compliment dels requisits legalment exigi-
bles per fer aquesta activitat.

Personal sanitari Un altre problema significatiu, el trobem en el personal sanitari de vigilàn-
cia de la salut dels SPA que realitza en treball de camp els exàmens mèdics 
de salut i que no té la titulació de medicina o infermeria del treball, de 
manera que ha de firmar els informes mèdics algú que sí que té aquesta 
titulació.

Subcontractacions És significativa també la utilització de locals subcontractats amb empre-
ses mèdiques privades i, alhora, la utilització de professionals d’aquestes 
empreses per realitzar els exàmens mèdics de salut. En aquest cas sí que 
poden subcontractar les instal.lacions, però han de realitzar els exàmens 
mèdics amb personal propi de l’SPA, és a dir, el personal no es pot subcon-
tractar.

Resumint, és important...
•   La imparcialitat s’ha de garantir. Els serveis de prevenció així com els tècnics i tècniques de 

prevenció són assessors de l’empresariat, dels treballadors i treballadores, i dels delegats i dele-
gades de prevenció.

•   És el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a la realització de les activitats 
preventives.

•   Dret a la informació. De tota la informació que genera el servei de prevenció, els delegats i 
delegades de prevenció tenen dret a tenir-ne una còpia si així ho sol.liciten (art. 36 de la LPRL, 
Instrucció 1/2005 del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i Criteri tècnic 
d’Inspecció de Treball 43/2005).

(3) En relació amb la vigilància de la salut

IDENTIFICANT PROBLEMES: AMB QUÈ ENS HEM DE FIXAR? … SPA …

(2) Continguts dels concerts de l’activitat preventiva amb un SPA:

(1) Falta de la preceptiva consulta prèvia amb els delegats i delegades de prevenció:

No se sol realitzar consulta prèvia amb els delegats i delegades de prevenció quan es concerta un 
SPA (art. 33.1.b de la LPRL).

Es contracten activitats preventives i no especialitats preventives. Aquesta pràctica és con-
trària a la regulació legal (art. 20.1.c de l’RSP).

No s’inclouen tots els treballadors i treballadores ni tots els centres de treball, moltes vegades 
amb l’excusa que l’activitat de l’empresa és molt variable. També és contrari a la norma jurídica 
(art. 20.1.b de l’RSP).

S’exclouen certes activitats de les especialitats preventives perquè es facturin a part. En aquest 
cas, i sempre que es tracti d’identificar, avaluar i proposar mesures preventives (en la res-
ta de casos sí que és possible excloure activitats preventives indicant expressament quines), 
no s’ajusta a la norma, ja que les especialitats concertades han d’incloure la identificació, 
l’avaluació i la proposta de mesures preventives, incloent-hi tots els riscos existents a l’empresa 
(art. 20.1.c de l’RSP).

Els SPA no tenen els recursos suficients, tant humans com materials, per cobrir les activitats 
concertades. En aquest punt els SPA han de tenir l’acreditació de les autoritats laborals i sa-
nitàries, les quals tindran en compte la suficiència dels recursos humans i materials dels SPA. 
Quan es produeixin modificacions, els SPA estan obligats a comunicar-les a l’autoritat laboral, 
i aquestes determinaran si mantenen l’acreditació o no. Per això, podrem sol.licitar a l’SPA 
un informe en el qual s’indiqui el nombre d’empreses concertades, el nombre de centres de 
treball i de treballadors i treballadores coberts, així com el nombre de tècnics i tècniques de 
prevenció i l’adscripció geogràfica d’aquests, a l’efecte de comprovar la suficiència d’aquests 
recursos materials i humans. El càlcul de les ràtios dels recursos humans i materials es troben 
regulats en l’Ordre TIN/2504/2010, així com el càlcul d’aquests, i també en la Instrucció 1/2016 
de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

1)

2)
  

3)

4)
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Una vegada comprovat tot això hem de determinar…

Objectiu: exercir els nostres drets i aconseguir l’eficiència i la qualitat de l’activitat preventiva, així 
com identificar els incompliments legals i materials dels serveis de prevenció.

Com ho podem aconseguir1:

Identificar els problemes existents i les conseqüències que tenen per als nostres companys i 
companyes, a través de la documentació sol.licitada i rebuda (o no lliurada per inexistent) per 
part de la direcció.

Elaborar un pla de treball d’intervenció dels delegats i delegades de prevenció, per abordar 
les actuacions que s’han de realitzar: negociació, mediació/conciliació, denúncia, mobilització, 
comunicació, etc. Per a això podeu comptar amb el suport dels responsables de salut laboral 
de la vostra federació o unió territorial.

1)

2)
  

PARTICIPA-HI!
Si necessites suport per a qualsevol de les actuacions proposades en relació amb aquest tema, no 
ho dubtis: vine al teu sindicat i demana ajuda a l’estructura de salut laboral de la teva federació o 
unió territorial. Pots trobar les dades de contacte a la web: www.ccoo.cat/salutlaboral.

1Podeu ampliar la informació en el quadern sindical de CCOO de Catalunya titulat “Integració de la prevenció a les empreses”

DOCUMENTACIÓ QUE HEM DE SOL.LICITAR PER CONTROLAR I 
IDENTIFICAR ELS POSSIBLES PROBLEMES…

Còpia íntegra dels següents documents:

Acta de constitució de l’SPP o de l’SPM, en cas que sigui aquesta la modalitat preventiva esco-
llida.

Concert o concerts de l’activitat preventiva que l’empresa tingui subscrits amb els SPA.

En cas de ser legalment exigible, l’auditoria legal del sistema de prevenció.

Informe de l’SPA en el qual s’indiqui el nombre d’empreses concertades, el nombre de centres 
de treball i de treballadors i treballadores coberts, així com el nombre de tècnics i tècniques 
de prevenció i adscripció geogràfica d’aquests, a l’efecte de comprovar la suficiència d’aquests 
recursos materials i humans.

En el supòsit de combinar les modalitats preventives de SPP o SPM amb SPA i/o treballador o 
treballadora designat, procediment de coordinació entre les diferents modalitats preventives.

Procediment de coordinació entre les especialitats tècniques (seguretat, higiene, ergonomia/
psicosociologia) amb l’especialitat de vigilància de la salut, sigui quina sigui la modalitat pre-
ventiva escollida.

En vigilància de la salut:

a)   Protocols específics de vigilància de la salut.
b)    Relació d’instal.lacions on es realitzaran els exàmens mèdics de salut. En cas de ser unitats 

mòbils, identificació i descripció d’aquestes. Titularitat de les instal.lacions, ja siguin locals 
o unitats mòbils. 

c)    Relació del personal sanitari que realitzarà la vigilància de la salut a la nostra empresa, amb 
la seva corresponent titulació en medicina o infermeria del treball, i relació contractual que 
tenen amb l’SPA.

d)    Relació d’aparells de vigilància de la salut que s’utilitzarà a la nostra empresa en els exà-
mens mèdics de salut, així com identificació de cada aparell de marca, model i número 
de sèrie, incloent-hi certificació de calibratge de cada un d’ells, en la qual s’identifiqui el 
número de sèrie.

e)    En el cas d’unitats mòbils o instal.lacions pròpies de l’empresa, o externes a l’SPA, autorit-
zació de l’autoritat sanitària per realitzar l’activitat mèdica de vigilància de la salut.

1)
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3)

4)

5)

6)

7)
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FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

Financiat per:

Des de l’entrada en vigor del Reglament dels serveis de prevenció (RSP), el 1997, totes les empreses 
han de tenir organitzada la prevenció dins les modalitats que preveu la llei: assumpció per part de 
l’empresariat, dels treballadors i treballadores designats, del servei de prevenció propi (SPP) o 
mancomunat (SPM) i del servei de prevenció aliè (SPA). Aquesta organització es pot fer només amb 
una modalitat o combinant-ne de diferents, i sempre garantint la coordinació entre elles.

Majoritàriament, les empreses han optat per la modalitat de servei de prevenció aliè, i les que han 
optat per un servei de prevenció propi o mancomunat bàsicament ho han fet per obligació legal i 
compartint especialitats amb un SPA.

Això respon als interessos de l’empresariat (que prefereix delegar que assumir), i es generen pràc-
tiques nefastes en la prevenció de riscos laborals: burocràcia inútil, prevenció estàndard sense cap 
tipus d’eficàcia, aplicació dels mateixos criteris amb independència del tipus d’empresa, prevenció 
merament documentalista i que difícilment és aplicable, etc.

L’objectiu d’aquest full informatiu és aconseguir una intervenció efectiva dels delegats i delegades 
de prevenció, amb relació a identificar l’incompliment dels requisits legals i materialment 
necessaris, així com oferir una prevenció de riscos real, amb la necessària informació i participació 
dels delegats i delegades de prevenció, per aconseguir la millora de la prevenció a les empreses.

COM S’ORGANITZA LA PREVENCIÓ A L’EMPRESA? 
SERVEIS DE PREVENCIÓ

Edició de febrer del 2018
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