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i La teva feina no pot perjudicar, en cap cas, la teva salut,

tampoc quan treballes al centre d’una altra empresa o
quan altres empreses tenen activitat al teu centre.
i Tens dret a participar en tot allò relacionat amb la protecció
de la teva salut a través dels teus representants.
i La responsable directa de la teva salut és la teva empresa.
La CAE suposa responsabilitat solidària o subsidiària per a
la resta d’empreses, però és la teva empresa la que ha de
protegir-te de possibles danys a la salut.
Comunica-li, a través dels teus delegats i delegades,
qualsevol risc que t’afecti a la teva feina.
i La teva empresa ha d’informar-te i formar-te en relació amb
les possibles situacions d’emergència i als riscos específics
del teu lloc de treball i que generen les altres activitats, així
com sobre les mesures preventives.
i Qualsevol problema de salut produït o agreujat per la feina, tot
i que es produeixi al centre de treball d’una altra empresa, ha
de ser considerat accident de treball o malaltia professional:
La teva empresa t’ha de facilitar el comunicat
d’assistència a la mútua.
Si la mútua et deriva al teu metge o metgessa de
capçalera pots sol·licitar-li que et derivi a la Unitat de
Salut Laboral i demanar la determinació de contingència
amb l’informe que obtinguis.
PER UNA ORGANITZACIÓ MÉS SALUDABLE DE LA FEINA!
Si necessites més informació i assessorament, dirigeix-te als
teus delegats i delegades de prevenció o a la secció sindical de
CCOO a la teva empresa. També ho pots fer directament al teu
sindicat CCOO: www.ccoo.cat

La coordinació de
l’activitat preventiva
amb subcontractes

QUÈ ÉS LA COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS (CAE)?
Actualment és molt habitual que les empreses contractin
part de la seva activitat productiva a altres empreses, així
externalitzen el procés productiu i els riscos laborals que
comporta (de vegades, fins i tot, els més greus).
Això suposa que, sovint, coincideixin en un mateix centre de
treball persones treballadores de diferents empreses, cosa
que incrementa els danys a la salut, pels motius següents:
Per desconeixement sobre les característiques del centre
de treball.
Per falta d’informació respecte dels riscos que generen
altres activitats
Per la interacció descontrolada d’aquestes activitats.

i La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL),

a l’article 24, i el Reial decret 171/2004 estableixen
les obligacions que han de complir les empreses que
coincideixen en un centre de treball.

i El sector de la construcció té, a més, una normativa
específica sobre la CAE d’aplicació a les obres: el Reial
Decret 1627/1997.

La CAE té com a objectiu establir els mecanismes de
coordinació d’actuacions i intercanvi d’informació entre les
diferents empreses per ordenar i controlar aquestes situacions.
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DEFINICIONS

LA INTERVENCIÓ SINDICAL

•Centre de treball: qualsevol àrea, edificada o no, en la qual
els treballadors i treballadores hagin de romandre o a la
qual hagin d’accedir per raó de la seva feina (art. 2a de l’RD
171/2004).
•Empresari o empresària titular: persona física o jurídica que
té la capacitat de gestionar el centre i posar-lo a disposició
(art. 2b de l’RD 171/2004).
•Empresari o empresària principal: el que contracta o
subcontracta obres o serveis de l’activitat pròpia, en el seu
propi centre de treball (art. 2c de l’RD 171/2004).
•Empreses concurrents: quan en un mateix centre coincideixen
dos o més empreses i/o autònoms o autònomes.

Tens dret a poder comunicar-te, i informar-los de les condicions
de treball que tens, amb els teus representants legals, també
quan desenvolupes la teva feina al centre d’una altra empresa.
Els teus delegats i delegades t’han de poder visitar i comunicar-se
amb tu, sense alterar el procés productiu.
A més els delegats i delegades de prevenció tenen una sèrie
de competències i facultats per intervenir en la millora de les
condicions laborals i en la prevenció de riscos. Entre elles:
Ser informats quan es concerta un contracte d’obra o
prestació de serveis.
Rebre la documentació i ser consultats sobre els
procediments de coordinació d’activitats empresarials i
sobre l’organització de la feina.
Participar i presentar propostes a l’empresa i al CSS sobre
mecanismes de coordinació i mesures preventives.
Proposar i participar en reunions conjuntes d’empreses
concurrents i amb els seus serveis de prevenció.
Visitar els llocs de treball per comprovar les condicions
laborals.

La coordinació d’activitats entre les diferents empreses
s’ha de realitzar, tant si hi ha subcontractació d’activitats
entre elles com si només comparteixen un mateix centre
de treball o edifici.
ALGUNS MITJANS DE COORDINACIÓ QUE PODEN EXISTIR
a) Intercanvi d’informació o reunions periòdiques entre empreses.
b) Reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut (CSS)
de les diferents empreses, o entre empresaris i empresàries i
delegats i delegades de prevenció.
c) Reunions conjuntes entre delegats i delegades de prevenció
i els serveis de prevenció de les diferents empreses.
d) Designar persones encarregades de la coordinació d’activitats.
e) Presència de recursos preventius de les empreses concurrents.

i Els representants de les persones treballadores de

diferents empreses poden col·laborar intercanviantse informació, en qualsevol moment, superant així les
dificultats que poden posar les empreses amb la intenció
de bloquejar la deguda col·laboració entre elles.

Posa’t en contacte amb els teus delegats i delegades
de CCOO per informar-los sobre qualsevol risc que
pugui afectar-te. És molt possible que puguin intervenir
directament a través de la teva empresa o a través dels
representants de CCOO d’altres empreses

