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Concepte Definició Regulació legal

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 feina que fan.

Art. 2.a RD 171/2004

Empresari/ària 
titular

La persona que té la capacitat de posar a disposició el centre de 
treball i de gestionar-lo. Art. 2.b RD 171/2004

Empresari/ària 
principal

La persona que contracta o subcontracta a altres empreses la 
realització d’obres o serveis corresponents a l’activitat pròpia i que 
es desenvolupen al seu centre de treball.

Art. 2.c RD 171/2004

Empreses 
concurrents

Quan, en un mateix centre de treball, hi desenvolupin activitats 
treballadors i treballadores de dues empreses o més i/o autònoms. Art. 4.1, RD 171/2004

Mateixa o 
pròpia activitat

No hi ha definició legal. Depèn de les interpretacions fetes per la 
jurisprudència del Tribunal Suprem.

Sense normativa 
reguladora

INTRODUCCIÓ
Els nous models de producció flexibles que han aparegut o s’han accentuat els últims vint anys han 
implicat la presència de diverses empreses i treballadors i treballadores autònoms en un mateix centre 
de treball, i és paradigmàtica la creixent externalització de serveis per part de les empreses. Aquesta 
interdependència d’empreses i, per tant, de processos productius, es tradueix necessàriament en la 
necessitat de coordinació de les empreses que hi intervenen, amb l’objectiu que cadascuna pugui 
proporcionar un nivell de protecció adequat als seus treballadors i treballadores.
Aquesta concurrència d’empreses comporta una fragmentació en la presa de decisions relativa a 
les condicions de treball i una dispersió de la informació que es necessita per organitzar l’activitat 
preventiva. Aquestes situacions impliquen un desconeixement del centre de treball així com de les 
condicions de treball i els riscos que poden estar generant les altres empreses, amb una falta de 
coordinació de les diferents activitats. 
És per aquest motiu que hem de poder aprofitar sindicalment el sistema de coordinació d’activitats 
empresarials obligatori en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, regulat tant en l’article 24 de la 
Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) com en el Reial decret 171/2004. Aquesta normativa s’aplica 
en qualsevol situació en la qual en un centre de treball coexisteixin diverses empreses i/o treballadors 
i treballadores autònoms. En l’àmbit de les obres de la construcció, s’aplica també el Reial decret 
1627/1997.
La coordinació d’activitats empresarials té com a objectiu establir mecanismes de control, d’intercanvi 
d’informació i de coordinació d’actuacions, i ha de ser un instrument per posar ordre en aquestes 
situacions. És una obligació legal per a cadascuna de les empreses concurrents en un centre de treball, 
i també és necessària per poder complir altres obligacions, com ara realitzar l’avaluació de tots els 
riscos laborals o donar la informació i la formació necessàries als treballadors i treballadores en relació 
amb aquests riscos.
La coordinació de les activitats preventives s’ha d’estendre a tots els riscos laborals, també a les 
situacions d’emergència, les quals es desenvolupen més endavant en aquest mateix document. 
A causa de l’abús que fan actualment les patronals de la subcontractació i l’externalització, que suposen 
un element clar de precarització del treball, cada dia és més habitual la concurrència de treballadors i 
treballadores de diferents empreses en un mateix centre de treball. La intervenció sindical en aquestes 
situacions ha de ser una prioritat per protegir la seva salut i millorar les seves condicions laborals.

1. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS
1. DEFINICIONS
En relació amb la coordinació d’activitats empresarials en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, 
i abans d’abordar quina intervenció sindical hi farem, és imprescindible tenir-ne clars els conceptes 
bàsics.
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Què vol dir pròpia o mateixa activitat?
•El Reial decret 171/2004 defineix empresari o empresària principal com aquella persona que contracta 
o subcontracta altres empreses per realitzar un treball o un servei al seu centre de treball “que sigui 
de la seva pròpia activitat”.
Aquest reial decret, però, no defineix el concepte de pròpia activitat, i és necessari acudir a la 
jurisprudència del Tribunal Suprem —que desenvolupa i concreta la regulació de base feta per l’article 
42 de l’Estatut dels treballadors (ET)—, que de vegades és contradictòria i hi podem trobar dues 
interpretacions:
1)INTERPRETACIÓ RESTRICTIVA.  La pròpia activitat és únicament la que és inherent al cicle productiu 
en sentit estricte. Només preveu les tasques que corresponen al cicle de l’empresa principal. Aquesta 
és la interpretació per la qual acostuma a decantar-se el Tribunal Suprem.
2)INTERPRETACIÓ EXTENSIVA. Es considera com a pròpia activitat tant les activitats que constitueixen 
el cicle de producció de l’empresa principal com aquelles activitats que siguin complementàries, però 
sense les quals no podria funcionar el cicle productiu.
•Exemples, mitjançant la jurisprudència, de l’existència o inexistència de pròpia activitat:
1) Exemples de pròpia activitat:

a) Empresa d’activitats topogràfiques i una constructora (empresa principal).
b) Empresa d’instal·lació d’una línea elèctrica de línees telefòniques i empresa de telecomunicacions 

(empresa principal).
c) Empresa de col·locació de senyalització horitzontal d’obra i una constructora (empresa principal).
d) Empresa de manteniment industrial i empresa siderúrgica (empresa principal).

2) Exemples d’inexistència de pròpia activitat:
a) Empreses de vigilància d’edificis en centres de treball.
b) Empresa de conservació de jardins i indústria química.
c) Empresa subministradora d’aigua embotellada i centre de treball.

• No podem oblidar la importància de la definició de pròpia activitat, ja que l’empresari o empresària 
principal té l’obligació d’assegurar i vigilar que les empreses contractistes compleixen les normes i 
les instruccions de seguretat, i la prevenció de riscos laborals que cal aplicar.

ACTUACIÓ SINDICAL: ELABORA UN PLA DE TREBALL

g COMPROVA SI LA TEVA EMPRESA ES TROBA DINS L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL REIAL 
DECRET 171/2004.

 Es treballa en un espai o centre de treball en el qual hi ha diferents empreses (encara 
que siguin del mateix grup empresarial)?

g DEFINEIX ELS CONCEPTES PER AL TEU CENTRE DE TREBALL.

Està delimitat què és el centre de treball?

Qui és l’empresari o empresària titular del centre de treball?

Qui és l’empresari o empresària principal del centre de treball?

Quines són les empreses que realitzen activitats empresarials al mateix espai?

g El conveni col·lectiu moltes vegades desenvolupa i concreta aquestes qüestions. 
CONSULTA’L.
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2. OBJECTIUS DE LA CONCURRÈNCIA ENTRE EMPRESES (ART. 3 RD 171/2004)
• Una aplicació coherent i responsable dels principis de l’acció preventiva (art. 15 LPRL) per les 

empreses concurrents al centre de treball.
• Una aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents al centre de treball.
• El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades al centre de treball (generació 

de riscos greus o molt greus o quan es realitzen activitats incompatibles entre si).
• L’adequació entre els riscos existents al centre de treball que puguin afectar els treballadors i 

treballadores de les empreses concurrents i les mesures aplicades per prevenir-los.

ACTUACIÓ SINDICAL: ELABORA UN PLA DE TREBALL

g BUSCA LA DOCUMENTACIÓ DE L’EMPRESA…

Coneixes les eines bàsiques de prevenció a la teva empresa: pla de prevenció, avaluació 
de riscos i planificació de l’activitat preventiva?

Pots determinar quins són:

P Els elements per a l’aplicació dels principis de l’activitat preventiva (art. 15 
LPRL)?

P Els mètodes de treball que s’hi apliquen?
P Els riscos existents (avaluació de riscos) i les mesures preventives (planificació 

de l’activitat preventiva) inclouen les situacions en les quals les persones 
treballadores de la teva empresa coincideixen amb les d’altres?

3. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES
El Reial decret 171/2004 fa una delimitació dels tipus d’empreses en relació amb les seves obligacions 
de coordinació:
a) O bligacions per concurrència de treballadors i treballadores de diverses empreses en un mateix 

centre de treball.
• Empreses concurrents sense relació contractual entre elles i treballadors i treballadores autònoms. 

Deure de coordinació (art. 4 RD 171/2004), mitjans de coordinació de l’empresariat concurrent (art. 
5 RD 171/2004) i mesures que ha d’adoptar l’empresariat concurrent (art. 9 RD 171/2004).

b) Obligacions per concurrència de treballadors i treballadores de diverses empreses en un centre de 
treball del qual és titular un empresari o empresària.

• Empresa titular del centre de treball on treballen altres empreses i on NO treballen treballadors i 
treballadores de l’empresa titular. Mesures que ha d’adoptar l’empresari o empresària titular (art. 6 
RD 171/2004), així com la informació que ha de donar (art. 7 RD 171/2004) i també les instruccions 
(art. 8 RD 171/2004).

• Empresa titular del centre de treball on treballen altres empreses i també treballadors i treballadores 
de l’empresa titular.
P Com a empresa concurrent: deure de coordinació (art. 4 RD 171/2004), mitjans de coordinació 

de l’empresariat concurrent (art. 5 RD 171/2004) i mesures que ha d’adoptar l’empresariat 
concurrent (art. 9 RD 171/2004).

P Com a empresa titular: mesures que ha d’adoptar l’empresari o empresària titular (art. 6 RD 
171/2004), així com la informació que ha de donar (art. 7 RD 171/2004) i també les instruccions 
(art. 8 RD 171/2004).
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c) Concurrència de treballadors i treballadores de diverses empreses en un centre de treball quan hi 
ha un empresari o empresària principal.

• Empresa principal que subcontracta obra o serveis de la seva activitat pròpia amb altres empreses 
del centre de treball principal. 
P Com a empresa concurrent: deure de coordinació (art. 4 RD 171/2004), mitjans de coordinació 

de l’empresariat concurrent (art. 5 RD 171/2004) i mesures que ha d’adoptar l’empresariat 
concurrent (art. 9 RD 171/2004).

P Com a empresa titular: mesures que ha d’adoptar l’empresari o empresària titular (art. 6 RD 
171/2004), així com la informació que ha de donar (art. 7 RD 171/2004) i també les instruccions 
(art. 8 RD 171/2004).

P Com  a empresa principal: deure de vigilància de l’empresari o empresària principal (art. 10 RD 
171/2004).

4. MITJANS DE COORDINACIÓ QUE LES EMPRESES PODEN ADOPTAR (ART. 11 RD 171/2004) 
(LLISTA NO EXHAUSTIVA)
a) I ntercanvi d’informació i comunicació entre les empreses concurrents.
b) Reunions periòdiques entre empreses concurrents.
c) Reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut (CSS) de les empreses concurrents o 

d’empresariat i delegats i delegades de prevenció (sinó hi hagués CSS).
d) Impartir instruccions.
e) Establir el conjunt de mesures específiques de prevenció de riscos, procediments o protocols 

d’actuació.
f) Presència al centre de treball dels recursos preventius de les empreses concurrents.
g) Designar les persones encarregades de la coordinació d’activitats preventives.

Principals característiques de la informació i les instruccions que s’intercanvien les empreses

• Han de ser suficients i adequades.
• S’han de transmetre abans de l’inici de les activitats.
• S’han de facilitar per escrit quan corresponguin a riscos greus o molt greus.
• Han d’estar permanent actualitzades. En concret s’ha de comunicar de manera immediata:

- Qualsevol variació rellevant de l’activitat que s’està realitzant.
- Si es produeixen situacions d’emergència.
- Els accidents de treball que es produeixen com a conseqüència de la concurrència d’activitats.

• S’han de tenir en compte en les avaluacions de riscos de cadascuna de les empreses.
• L’empresariat concurrent les ha de comunicar als seus treballadors i treballadores.
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DESCRIPCIÓ D’ALGUNS MITJANS DE COORDINACIÓ

• Intercanvi d’informació i de comunicacions entre les empreses concurrents.
• Celebració de reunions periòdiques entre les empreses concurrents.
• Reunions conjuntes dels CSS de les empreses concurrents o, si no n’hi ha, de l’empresariat que 
no tingui aquests CSS amb els delegats i delegades de prevenció. Aquest és un dels instruments 
d’intervenció sindical que tenim a les empreses principals sobre les contractistes.
• Impartició d’instruccions.
• Establiment del conjunt de mesures específiques, procediments o protocols d’actuació de 
prevenció dels riscos existents al centre de treball que puguin afectar els treballadors i treballadores 
de les empreses concurrents.
• La presència al centre de treball dels recursos preventius de les empreses concurrents.
• La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats preventives.

5. MITJÀ DE COORDINACIÓ PREFERENT: DESIGNAR UNA PERSONA O DIVERSES QUE 
S’ENCARREGUIN DE COORDINAR EN CAS QUE CONCORRIN DOS O MÉS DE LES SEGÜENTS 
CONDICIONS (ART. 13 RD 171/2004):

a) Al centre de treball es realitzin activitats perilloses o amb riscos especials.
b) Existeixi una especial dificultat per al control de les interaccions entre activitats.
c) Existeixi dificultat per evitar desenvolupar simultàniament activitats incompatibles entre si.
d) Existeixi complexitat per a la coordinació (nombre d’empreses i treballadors i treballadores 

concurrents, tipus d’activitats o característiques del centre de treball).

6. FUNCIONS DE LES PERSONES ENCARREGADES DE LA COORDINACIÓ (ART. 14.1 RD 171/2004):
a) Afavorir  el compliment dels objectius.
b) Servir de canal per transmetre les informacions que han d’intercanviar les empreses concurrents.
c) Qualsevol altra que l’empresari o empresària titular del centre de treball els encomani.

7. FACULTATS I DEURES DE LES PERSONES ENCARREGADES DE LA COORDINACIÓ (ART. 14.2 RD 
171/2004):

a) Conèixer  la informació i la documentació.
b) Accedir a qualsevol zona del centre de treball.
c) Impartir les instruccions necessàries a les empreses concurrents.
d) Proposar a les empreses concurrents l’adopció de mesures preventives.
e) Ser presents a centre de treball mentre compleixen amb les seves funcions.
f) Formació, com a mínim, de nivell intermedi.
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ACTUACIÓ SINDICAL: ELABORA UN PLA DE TREBALL

g DETERMINA EN QUINA SITUACIÓ DE CONCURRÈNCIA ES TROBA LA TEVA EMPRESA…
P Empreses concurrents sense relació contractual.
P Empresa titular del centre de treball sense treballadors i treballadores, però on 

desenvolupen la seva activitat altres empreses.
P Empresa titular del centre de treball amb treballadors i treballadores en la qual 

treballen altres empreses.
P Empresa principal que subcontracta obra o servei que no és de la seva activitat pròpia 

amb altres empreses que treballen al centre de treball de l’empresa principal.
P Empresa principal que subcontracta obra o servei de la seva activitat pròpia amb altres 

empreses que treballen al centre de treball.

g DETERMINA LES OBLIGACIONS QUE ES DESPRENEN DE LA RELACIÓ DE CONCURRÈNCIA…
 En funció dels articles de la llei, pots saber quines són les obligacions de l’empresa en 

matèria de coordinació, segons el tipus de concurrència.

g CONEIX ELS MITJANS DE COORDINACIÓ QUE L’EMPRESARI O EMPRESÀRIA TITULAR HA 
DE DESIGNAR EN CADA CAS…

8. LA PARTICIPACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ LEGAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES
a) Delegats i delegades de prevenció (art. 15 RD 171/2004)

• Tenen els mateixos drets, facultats i competències que l’LPRL 31/1995 els atorga en relació amb els 
seus representats.

• Delegats i delegades de prevenció de les empreses titulars tenen les mateixes facultats reconegudes 
(sempre que les persones treballadores de l’empresa titular prestin els serveis al centre de treball).

• Els delegats i delegades de prevenció de l’empresa titular estan facultats respecte dels seus 
treballadors i treballadores representats de manera específica i respecte dels treballadors i 
treballadores de les empreses concurrents.

Drets dels 
delegats/ades 
de prevenció 
a totes les 
empreses 
concurrents

• A ser informats quan es concerti un contracte de prestació d’obra o 
servei. Contingut especificat en l’art. 42, apartats 4 i 5 de l’ET.
•A rebre tota la informació i les instruccions escrites que s’intercanviï 
l’empresariat concurrent o que procedeixin de l’empresari  o empresària 
titular.
• A rebre tota la informació sobre els riscos de la concurrència i sobre els 
mitjans de coordinació adoptats.
• A rebre la informació i les instruccions procedents de l’empresa titular.

Art. 15.1 RD 171/2004

Art. 36.2.b) LPRL
Disposición adicional 
3a RD 171/2004
Art. 18.1 LPRL. Arts. 4.5 
i 12.3 RD 171/2004
Art. 18.1 LPRL. Art. 9.3 
RD 17172004

Drets dels 
delegats/ades 
de prevenció 
de l’empresa 
titular 
concurrent i de 
la principal

• Consulta sobre l’organització del treball quan repercuteixi sobre la 
salut i la seguretat dels treballadors i treballadores que representen.
•Podran exercir les facultats següents:

P Acompanyar els inspectors o inspectores de treball en les 
seves visites per comprovar el compliment de la normativa de 
coordinació d’activitats empresarials.

PVisitar el centre de treball i accedir als delegats i delegades de 
prevenció o, en cas que no n’hi hagi, als treballadors i treballadores 
de la resta d’empreses concurrents.

PRealitzar propostes a l’empresariat i al CSS sobre les mesures de 
coordinació.

P Dirigir-se a les persones encarregades de la coordinació 
d’activitats preventives perquè proposin mesures de coordinació.

Art. 15, apartados 2 i 
3 RD 171/2004



8

ACTUACIÓ SINDICAL: ELABORA UN PLA DE TREBALL

g  CONCRETANT LA INFORMACIÓ QUE PODEN DEMANAR ELS DELEGATS I DELEGADES DE 
PREVENCIÓ…

P  Procediment establert a l’empresa per a la coordinació d’activitats empresarials amb 
subcontractes o empreses client. 

P Còpia íntegra de la documentació que pertany a la coordinació d’activitats empresarials 
realitzada amb subcontractes o empreses client.

P Identificació de la persona responsable de la contracta.
P Model de gestió preventiva implantat a l’empresa.
P Informació sobre els riscos i les mesures preventives generals i específiques de les 

tasques que s’han de realitzar.
P Descripció de les feines que s’han de realitzar.
P Duració estimada de les feines.
P Llista de treballadors i treballadores que desenvoluparan les feines, quins dies, quines 

hores i en quins àmbits de l’empresa les faran.
P Llista de treballadors i treballadores que tenim desplaçats a centres de treball 

d’empreses clients, amb les ubicacions concretes.
P Llista d’equips, màquines i eines que utilitzaran per fer la feina.
P Llista i fitxes de dades de seguretat de les substàncies i productes químics que 

utilitzaran. Certificat conforme s’ofereix al personal de la contracta el reconeixement 
mèdic periòdic de vigilància de la salut.

P Acreditació de la formació rebuda pel personal de la contracta en matèria de prevenció 
de riscos laborals.

P Control d’entrega d’equips de protecció individual als treballadors i treballadores.
P Altres documents que poden afectar la prevenció de riscos laborals que el treballador o 

treballadora haurà d’utilitzar en el desenvolupament del treball (instruccions de treball, 
procediments, etc.).

b) Comitè de Seguretat i Salut (art. 16 RD 171/2004)
• Es poden acordar reunions conjuntes i altres mesures d’actuació coordinada.
• Es podran fer reunions dels CSS de les empreses concurrents, sobretot en aquelles situacions de 

consulta sobre l’eficàcia dels mitjans de coordinació o la seva actualització.
• Aquestes opcions s’hauran de concretar mitjançant la negociació.
c) Drets dels delegats i delegades de prevenció

• Informació: els delegats i delegades de prevenció hauran de ser informats quan es concerti un 
contracte de prestació d’obra o servei o altres temes.

• Consulta: sobre l’organització del treball al centre de treball derivada d’altres empreses.
• Consulta: sobre els recursos preventius que l’empresa proposa.
• Reunió o coordinació entre els delegats i delegades de prevenció de l’empresa titular i les empreses 

concurrents.
• Vigilar i exigir: compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
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• Paralització de l’activitat: davant d’un risc greu i imminent, l’RLT pot paralitzar l’activitat productiva 
que suposa aquell risc. Per això, cal reunir el comitè d’empresa o, en cas que no sigui possible, la 
majoria de delegats i delegades de prevenció haurà de prendre la decisió. Consulta sempre amb la 
teva federació o territori de CCOO.

d)Deures de l’empresa
• Informació: cada empresa haurà d’informar els seus treballadors i treballadores del mitjans de 

coordinació establerts.
• Consulta: cal consultar els delegats i delegades de prevenció sobre l’organització del treball si 

aquesta afecta la salut dels treballadors i treballadores.

9. NEGOCIACIÓ SOBRE LA COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS
Els principals elements que s’han de tenir en compte en la negociació entre l’RLT i la direcció de 
l’empresa, ja sigui aquesta la negociació col·lectiva o bé al si de la mateixa empresa —entre comitè i 
direcció, entre secció sindical i direcció, al CSS o entre delegats i delegades de prevenció i interlocutors 
de la direcció (si no hi ha CSS perquè no tenen més de 50 treballadors i treballadores)—, són, entre 
d’altres:
a)A cordar els mitjans de coordinació. Cal que proposem i pressionem per fer reunions conjuntes entre 

els diferents CSS i/o delegats i delegades de prevenció i empresaris i empresàries. També cal ser 
presents a les reunions que puguin fer els serveis de prevenció de les diferents empreses.

b)Quan i quina informació s’ha de donar als treballadors i treballadores i als delegats i delegades de 
prevenció sobre la contractació i la subcontractació d’obres i serveis, així com sobre la coordinació 
d’activitats empresarials. Es recomana pactar una periodicitat per facilitar aquesta informació 
documental.

c) Les mesures de prevenció i protecció adoptades.
d) Concreció dels drets, competències i facultats dels representants legals dels treballadors i 

treballadores, sobretot dels delegats i delegades de prevenció.
e) Quina cooperació i coordinació es donarà entre les diferents empreses, concretant si es faran 

reunions conjuntes dels CSS, qui serà la persona responsable de coordinar les actuacions, indicant 
les seves competències i funcions, etc.

 Totes aquestes actuacions han de servir perquè els delegats i delegades de prevenció intentin acordar 
amb la direcció de l’empresa el procediment de coordinació d’activitats empresarials.

10. COORDINACIÓ SINDICAL
És molt important, mitjançant els responsables de salut laboral de la nostra federació o territori, fer 
una coordinació sindical efectiva entre els delegats i delegades de prevenció i/o seccions sindicals de 
CCOO de les diferents empreses concurrents, per planificar una intervenció sindical conjunta, ja que 
d’aquesta manera es podrà fer d’una manera global i amb més capacitat d’interlocució sindical.

11. REFERÈNCIA ESPECÍFICA A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
El sector de la construcció, on hi ha molt freqüentment subcontractació d’activitats i concurrència 
d’empreses, té des del 1997 una normativa específica que aborda la coordinació d’activitats 
empresarials a les obres de construcció. Concretament, és el Reial decret 1627/1997, que estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Es planteja, doncs, un dubte molt freqüent: si a les obres de construcció només és aplicable el Reial 
decret 1627/1997 o bé també és aplicable el Reial decret 171/2004. Per resoldre aquest dubte podem 
dir que es produeix una concurrència de normes jurídiques. Així, el mateix Reial decret 171/2004 
regula:
a) E l Reial decret 171/2004 s’aplica també a les obres de construcció.
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b) La informació que ha de donar l’empresari o empresària titular del centre de treball (art. 7 RD 
171/2004) s’entén complerta mitjançant la realització de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi 
bàsic al qual està obligat el promotor segons el Reial decret 1627/1997.

c) Les instruccions regulades en l’article 8 del Reial decret 171/2004 s’entenen complertes pel promotor 
mitjançant les instruccions impartides pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, segons el Reial decret 1627/1997.

d) El deure de vigilància de l’empresari o empresària principal correspon al contractista.
e) Els mitjans de coordinació són els establerts en el Reial decret 1627/1997 i en la disposició addicional 

14a de l’LPRL, així com tots els que puguin establir les empreses concurrents.
 En resum, en relació amb la coordinació d’activitats empresarials a les obres de construcció, és 

aplicable el Reial decret 1627/1997, i en aquells elements de la coordinació no previstos per aquest 
reial decret és aplicable el Reial decret 171/2004.

2. MESURES D’EMERGÈNCIA
De què parlem…
L’article 20 de l’LPRL regula l’obligació de l’empresariat d’adoptar mesures d’emergència, que són 
les necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació de treballadors i 
treballadores. Aquestes mesures d’emergència tenen un àmbit d’aplicació personal exclusivament per 
als treballadors i treballadores de l’empresa, mitjançant el pla d’emergència.
És en aquest punt on es troben dubtes freqüents sobre si només s’ha d’aplicar un pla d’emergència o 
si s’ha d’aplicar un pla d’autoprotecció.

1. PLA D’EMERGÈNCIA (PE). NORMATIVA LABORAL
En aplicació de l’article 20 de l’LPRL totes les empreses amb treballadors i treballadores per compte 
aliè tenen l’obligació de tenir les mesures d’emergència necessàries. Han d’incloure necessàriament 
les persones que integraran els equips d’emergència, i aquestes persones han de ser elegides amb 
prèvia consulta i participació dels representants legals dels treballadors i treballadores al centre de 
treball (art. 33.1.c de l’LPRL).
El pla d’emergència ha d’establir uns criteris bàsics d’actuació de la plantilla, per a una ràpida i ordenada 
actuació en cas d’emergència i en funció d’aquesta emergència. Ha de respondre a les següents 
preguntes:
Què es farà?
Quan es farà?
Com i on es farà?
Qui ho farà?
Necessàriament un PE ha de tenir en compte el següent:
• Analitzar els riscos i les possibles conseqüències que es poden produir.
• Adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació.
• Designar els treballadors i treballadores que posaran en pràctica aquestes mesures.
• Formar els treballadors i treballadores designats per posar en pràctica les mesures que l’empresari o 

empresària hagi adoptat.
• Facilitar el material i els mitjans adequats.
• Protocol·litzar i concretar la comunicació i la coordinació necessària amb els serveis externs, com per 

exemple bombers, protecció civil, atenció sanitària, etc.
• Avaluar i verificar periòdicament i de manera regular l’eficàcia del PE (normalment mitjançant 

simulacres).
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La normativa reguladora del PE no regula de manera específica quin ha de ser el contingut del pla 
d’emergència.

QUINES FIGURES COMPONEN L’EQUIP D’EMERGÈNCIA…

CAP D’EMERGÈNCIA (CE)
• És la màxima autoritat durant l’emergència.
• Actua des del centre de control (i no des de l’emergència).
• Controla l’actuació dels diferents equips i, si és necessari, de-

mana l’ajuda externa necessària.

CAP D’INTERVENCIÓ (CI) • És al punt d’emergència dirigint totes les operacions.
• Informa i executa totes les ordres que li doni el CE.

EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) • Combat els conats d’incendi amb extintors portàtils a la seva 
zona d’actuació.

• Dona suport als ESI quan li ho demanen.
• Actua sempre en parelles.
• Pot sol·licitar ajuda d’altres EPI, però sempre de plantes inferiors.
• El seu nombre depèn de cada empresa, orientativament n’hi ha 

d’haver com a mínim per cada extintor.

EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ (ESI) • En funció de la gravetat de l’emergència, actua quan no pugui 
ser controlada per l’EPI.

• Dona suport  a l’ajuda exterior, quan és necessari.

EQUIP D’ALARMA I EVACUACIÓ (EAE) • Realitza accions per assegurar una evacuació total i ordenada 
del seu sector o zona.

• Comprova que les vies d’evacuació estiguin expedites.
• Fan la conducció i l’escombrada de les persones cap a les vies 

d’evacuació.
• A les portes d’evacuació controlen la velocitat de l’evacuació i 

impedeixen les aglomeracions.
• En l’accés a les escales, controlen el flux de les persones.
• Impedeixen la utilització dels ascensors en cas d’incendi.
• En sortides a l’exterior, impedeixen les aglomeracions de perso-

nes evacuades a prop de les portes. 

EQUIP DE PRIMERS AUXILIS (EPA) • Presta els primers auxilis a les persones lesionades per 
l’emergència amb l’objectiu que no empitjorin i puguin ser 
evacuades i traslladades a un centre sanitari. 

Tot el personal d’emergència ha de tenir la formació necessària, tant d’evacuació com de primers 
auxilis (aquesta només serà prestada per personal sanitari) i de prevenció i extinció d’incendis, amb 
pràctiques amb foc real o ús de boques d’incendi equipades (serà impartida per personal acreditat, 
per exemple bombers).

2. PLA D’AUTOPROTECCIÓ (PAU). NORMATIVA D’INTERIOR
Es troben regulats pel Reial decret 393/2007, que aprova la norma bàsica d’autoprotecció, així com per 
la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, així com pel Decret 30/2015, de 3 de març, en el qual es 
recull el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures.

S’aplica a aquelles activitats empresarials i tipus de centres que han d’afrontar situacions de risc i 
emergència en l’àmbit de la protecció civil, segons allò regulat en la normativa del paràgraf anterior.
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Recull les accions i les mesures per prevenir i controlar els riscos sobre les persones (totes, tant 
treballadors i treballadores com usuaris i usuàries, etc.) i els béns i el medi ambient, per donar una 
adequada resposta a qualsevol tipus d’emergència, i per garantir la integració de totes les actuacions en 
el sistema públic de protecció civil, davant de situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats 
públiques.
La normativa aplicable regula exhaustivament el contingut del PAU.
Per tant, el PAU s’aplica quan l’emergència pot afectar no només treballadors i treballadores, sinó 
també altres persones, béns o l’entorn.

CONTINGUT MÍNIM DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ

Avaluació del risc
• Descripció del centre.
• Tipus d’emergència i la seva avaluació.
• Avaluació del nivell de risc.

Mitjans de protecció. Relació i avaluació

• Condicions de protecció contra incendis:
- Compartimentació
- Ocupació màxima
- Evacuació
- Requisits constructius
- Instal·lacions de protecció

• Mitjans humans (equips d’emergència).
• Protecció contra altres emergències.
• Plànols.
• Pla d’emergència.
• Tipus d’emergència.
• Personal designat.

Implantació

• Mesures que s’han d’adoptar.
• Formació necessària.
• Documentació informativa.
• Simulacres.
• Investigació de sinistres.
• Manteniment dels mitjans de protecció.
• Registres.
• Actualitzacions, revisions i modificacions del PAU.

El PAU s’ha de registrar a la comunitat autònoma, en aquest cas a Catalunya, mitjançant la plataforma 
HERMES.

3. QUI POT FER UN PE O UN PAU?
El pla d’emergència ha de ser elaborat per un o diversos tècnics de prevenció competents en la 
modalitat organitzativa que hagi triat l’empresa, ja sigui Servei de Prevenció Aliè (SPA), Servei de 
Prevenció Mancomunat (SPM), Servei de Prevenció Propi (SPP) o treballador o treballadora designat,  
per normativa laboral.
El pla d’autoprotecció ha de ser elaborat per un tècnic o tècnica competent acreditat d’acord amb 
l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, que estableix el procediment per a l’acreditació del personal 
tècnic competent per l’elaboració dels PAU en l’àmbit de la protecció civil. Es regula, per tant, mitjançant 
normativa d’interior).
És habitual que hi hagi entitats que comptin amb tècnics que tinguin la doble condició: tècnic de 
prevenció (PE) i tècnic competent habilitat per la Generalitat (PAU). En cas contrari, cada tècnic només 
podrà fer el pla que correspongui amb la seva titulació.
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4. QUINES DIFERÈNCIES HI HA ENTRE UN PE I UN PAU?
a) Regulació legal diferent. Article 20 de l’LPRL (PE); Reial decret 393/2007; Llei 4/1997, de protecció 

civil de Catalunya, i Decret 30/2015, així com l’Ordre IRP/516/2010 (PAU).
b) Contingut de cada pla. El PE no té una regulació específica del contingut; el PAU té una regulació 

específica i molt estricta del contingut.
c) Quan és obligatori tenir un PE o un PAU?

PAU PE
Obligatori en els casos regulats en el Reial de-
cret 393/2007, pel qual s’aprova la norma bàsica 
d’autoprotecció (NBA), la Llei 4/1997 i el Decret 
30/2015.

Art. 20 de l’LPRL. A totes les empreses amb treballa-
dors i treballadores per compte alièna.

Consta d’una sèrie de capítols, un d’ells és el pla 
d’emergència.

Es tracta d’un capítol del pla d’autoprotecció, quan 
existeix obligació de tenir-ho.

Ha de ser presentat i registrat davant l’Administració 
catalana, mitjançant el programa HERMES.

Forma part de la documentació preventiva de 
l’empresa i ha d’estar a disposició de l’Autoritat 
Laboral.

S’ha de revisar com a màxim cada tres anys. S’ha de posar a prova de manera periòdica i revisar 
quan s’hi identifiquin situacions d’emergència i/o hi 
hagi canvis físics, tècnics i del personal del centre.

5. ES POT FER UN ÚNIC DOCUMENT DE PE I DE PAU?
Es pot fer un document únic fusionant tots dos plans, ja que el contingut del PAU, tal com regula 
l’annex II del Decret 3072015, recull un capítol sobre el pla d’emergències que preveu tots els aspectes 
regulats en l’article 20 de l’LPRL.
Si el tècnic o tècnica que fa el document té la doble condició de tècnic de prevenció i tècnic acreditat 
per fer el PAU, i forma part de la modalitat organitzativa de prevenció de l’empresa, ho pot fer 
perfectament, però sense detriment de la seva dedicació exclusiva (sobretot en els SPP o SPM).
Si el tècnic  o tècnica que fa el document té la doble condició de tècnic en prevenció i tècnic acreditat 
per realitzar el PAU, però NO forma part de la modalitat organitzativa de prevenció de l’empresa, és 
necessari que aquest PAU sigui revisat, validat i assumit per la modalitat organitzativa de prevenció de 
riscos laborals de l’empresa per verificar que compleix els requisits de l’article 20 de l’LPRL.

6. QUAN ÉS OBLIGATORI FER SIMULACRES?
El simulacre és una activitat necessària per poder comprovar l’eficàcia i la fiabilitat del PE o del 
PAU. En relació amb el PE no s’estableix cap termini per fer els simulacres, tot i que està regulada la 
comprovació periòdica de l’eficàcia del pla, i la millor manera de fer-ho és mitjançant el simulacre. Al 
contrari, en relació amb el PAU, la normativa aplicable sí que preveu l’obligatorietat i la periodicitat de 
fer els simulacres. La periodicitat és diferent en funció dels diferents supòsits d’activitats i empreses 
regulades per la norma. En tot cas, és recomanable que siguin, com a mínim, anuals.
D’altra banda, a centres petits sense riscos rellevants no és obligatori fer simulacres.
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7. INTERVENCIÓ SINDICAL

ACTUACIÓ SINDICAL: ELABORA UN PLA DE TREBALL

g DETERMINA SI LA TEVA EMPRESA TÉ L’OBLIGACIÓ DE TENIR UN PAU O NOMÉS UN PE.

g ABANS DE FER EL PAU O EL PE, L’EMPRESA HA DE FER LA PRECEPTIVA CONSULTA PRÈVIA 
AMB ELS DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ (art. 33  LPRL):
P Sobre la proposta de metodologia per fer el PE o el PAU.
P Sobre la titulació i acreditació del tècnic o tècnica que farà el PE o el PAU.
P Sobre cadascun dels punts d’aquest full informatiu en relació amb el PE o el PAU.
P Cal proposar la creació d’un grup de treball, en empreses mitjanes o grans, per fer un 

PE o un PAU, que intervingui en tot el procés i que sigui paritari (RLT i direcció), amb la 
participació del tècnic o tècnica que realitzarà el PAU.

P Cal comprovar, en el cas del PAU, que ha estat registrat davant la Generalitat de 
Catalunya (mitjançant el programa HERMES), per la qual cosa cal sol·licitar a la direcció 
de l’empresa una còpia íntegra de l’acreditació d’aquest registre.

g ÉS MOLT IMPORTANT QUE LA DESIGNACIÓ DELS EQUIPS D’EMERGÈNCIA SIGUI 
NEGOCIADA, PRÈVIAMENT AL SEU NOMENAMENT, AMB LA REPRESENTACIÓ LEGAL DELS 
TREBALLADORS I TREBALLADORES, TENINT EN COMPTE EL SEGÜENT:
P En general, pertànyer als equips d’emergència és voluntari per a la persona 

treballadora, excepte en els casos en què per la professió pròpia—per exemple si 
és tècnic de prevenció, recursos preventius, membre de la direcció, etc., o bé està 
estipulat al contracte de treball o negociació col·lectiva— pugui ser exigible.

P Tots els membres dels equips d’emergència han de tenir la formació necessària per fer 
les tasques que han de desenvolupar en els diferents equips. La formació s’ha de fer 
durant el temps de treball i disposar també del temps de treball necessari per poder 
desenvolupar aquestes tasques.

P És important tenir en compte les responsabilitats legals que poden tenir els membres 
dels equips d’emergència.

P Els equips d’emergència han de cobrir els diferents torns, és a dir, han d’estar presents 
sempre que hi hagi persones treballadores al centre de treball.

g SI EL PE O EL PAU JA ESTAN FETS, CAL SOL·LICITAR-NE UNA CÒPIA ÍNTEGRA I COMPROVAR 
QUE ESTIGUI SIGNAT PEL TÈCNIC O TÈCNICA QUE L’HA FET. AIXÍ MATEIX, HA DE DUR EL 
VISTIPLAU I L’ACCEPTACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L’EMPRESA.

g ASSEGURAR QUE ES FA UN CORRECTA DIFUSIÓ DEL PE O EL PAU ENTRE TOTA LA PLANTILLA, 
I QUE LES INSTRUCCIONS QUE TINGUI CADA TREBALLADOR O TREBALLADORA SIGUIN 
CLARES I PRECISES.

g ES RECOMANA QUE LA INFORMACIÓ I LA FORMACIÓ A PERSONES TREBALLADORES SIGUI 
PERIÒDICA. 

g CAL COMPROVAR QUE TOTS ELS MITJANS DE LLUITA CONTRA INCENDIS ESTIGUIN 
COMPLETS I AMB LES REVISIONS PERIÒDIQUES OBLIGATÒRIES FETES. Això es pot 
comprovar a les etiquetes dels extintors, Boques d’Incendis Equipades (BIE), etc.
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g S’HA DE COMPROVAR QUE TOTES LES SORTIDES D’EVACUACIÓ ESTAN SEMPRE EXPEDITES I 
LLIURES D’OBSTACLES.

g EN EL SUPÒSIT DE CONCURRÈNCIA D’EMPRESES, CAL COMPROVAR QUE LA COORDINACIÓ 
D’ACTIVITATS EMPRESARIALS INCLOU LA SEVA COORDINACIÓ AL PE O AL PAU.

g PROPOSAR, A LES EMPRESES ON ÉS OBLIGATORI FER EL PAU I A LA RESTA D’EMPRESES 
MITJANES O GRANS QUE NO TENEN AQUESTA OBLIGACIÓ FER UN SIMULACRE ANUAL, 
excepte en els casos d’empreses on la normativa específica obligui que es faci en terminis 
inferiors a un any.

g DAVANT DE QUALSEVOL DUBTE SOBRE LA IDONEÏTAT D’UN PE, D’UN PAU O DE LES MESURES 
D’EMERGÈNCIA CONCRETES, PODEU FER UNA CONSULTA ALS ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA COMPETENTS. ASSESSOREU-VOS A LA VOSTRA FEDERACIÓ O TERRITORI.

Per a abordar la coordinació d’activitats empresarials i/o plans d’emergència o 
d’autoprotecció, recomanem acudir a la teva Federació o Territori de CCOO per a planificar 
una correcta intervenció sindical. 
Més informació i documentació en https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx

FINANCIADO POR:

comissió obrera
nacional de Catalunya

https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx

