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CoordInaCIó  
d’aCtIvItats EMPrEsarIaLs

La LLIsta I ELs ForMULarIs d’aUtoavaLUaCIó, 
En QUÈ EL PodEn aJUdar?

La concurrència de diferents empreses en un mateix centre 
de treball dóna lloc a l’aparició d’interaccions entre les 
activitats que desenvolupen els treballadors.

L’aparició de nous riscos o de condicions que condueixen a 
l’augment de la gravetat comporta la necessitat d’identificar-
los, avaluar-los i donar-hi un tractament específic.

En aquestes situacions es fa necessària l’actuació integrada 
de les empreses concurrents, raó per la qual s’han d’establir 
mitjans de coordinació específics i adequats a les activitats 
i circumstàncies de la concurrència. Només així  es poden 
fixar mesures preventives realment efectives.

L’establiment dels mitjans de coordinació entre les empreses 
ha de complir els requisits legals que estableix l’article 24 
de la Llei de prevenció de riscos laborals i, de forma més 
específica i àmplia, el RD 171/20041.

La llista i els formularis d’autoavaluació que es presenten 
a continuació són una guia d’ajuda a l’empresa per al 
compliment dels requisits legals aplicables a l’establiment 
dels mitjans de coordinació.

Estan destinats als empresaris, al personal amb funcions 
de direcció i als especialistes en prevenció de riscos, molt 
especialment els de les microempreses i empreses petites 
i mitjanes (PIME).

També pot ser útil com a recurs per als treballadors i els seus 
representants, a professionals i entitats externes a l’empresa 
en la tasca de formació, informació i assessorament, i a 
qualsevol persona que necessiti  millorar els coneixements 
en aquest àmbit. 

UtILItZaCIó dE La LLIsta I ELs ForMULarIs 
d’aUtoavaLUaCIó 

La verificació dels requisits legals a través de la Llista 
d’autoavaluació es fa responent a cadascuna de les 
preguntes en el mateix ordre en què apareixen. Les 
respostes possibles són:

 ▪ Sí: El requisit es compleix.

 ▪ No: El requisit no es compleix.

Determinats requisits poden no ser aplicables a l’empresa. En 
aquest cas s’ha de marcar l’opció N/A (no aplicable).

En “Observacions/accions” es poden registrar les accions 
a adoptar per corregir millores o incompliments, així com 
tota la informació que es consideri d’interès: evidències 
i activitats que donen compliment, justificacions de les 

respostes, dubtes interpretatius que vulgui consultar, o 
altres aspectes pendents.

Els punts 1, 2 i 3 de la llista s’apliquen a l’activitat general 
de l’empresa en aquest àmbit, i el punt 4, en una situació 
de concurrència en particular.

El punt 4 aplica tants cops com situacions de concurrència 
existeixin i estiguin identificats. D’aquesta manera 
s’aconsegueix una anàlisi completa de les actuacions de 
l’empresa en l’àmbit de la de coordinació. Cada situació de 
concurrència requereix d’una anàlisi pròpia.

Els Formularis d’autoavaluació són una guia d’ajuda en els 
processos de:

 ▪ Identificació i anàlisi de les situacions de concurrència 
de l’empresa.

 ▪ Establiment de millores de:

 - Els mitjans de coordinació entre empreses.

 - Les mesures aplicades per al control dels riscos 
originats o agreujats per la concurrència.

Els formularis ajuden a l’empresa a determinar  si els mitjans 
de coordinació que adopta són suficients i adequats, d’acord 
amb els requisits del punt 4 de la Llista d’autoavaluació.

En el revers de cada formulari s’indica la finalitat de 
cadascun d’ells i la informació necessària per a la seva 
utilització.

Després de completar la llista i els formularis, el Pla 
d’acció possibilita registrar totes les accions i mesures que 
l’empresa decideixi adoptar per millorar la coordinació.

PEr a MÉs InForMaCIó

Contacti amb la nostra xarxa territorial de consultors en 
prevenció per ampliar la informació sobre la Llista i els 
Formularis d’autoavaluació, si necessita assessorament 
per a la seva aplicació o, senzillament, si vol ampliar els 
coneixements sobre la coordinació d’activitats empresarials.

Per rebre assessorament addicional, el servei requerit ha de 
formar part de la planificació periòdica de les activitats 
preventives de la seguretat social. 

Consulti la nostra xarxa de delegacions a  www.asepeyo.es.

1. RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, de 8 de novembre, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5324
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5324
http://www.asepeyo.es
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CoordInaCIó d’aCtIvItats EMPrEsarIaLs
Llista d’autoavaluació

sI no n/a

1. rEQUIsIts LEGaLs

1.1. normativa legal

1.1.1 S’han identificat, es comprenen i es té accés als requisits legals aplicables a la coordinació 
d’activitats empresarials per a la prevenció de riscos laborals?1 

1.2. situacions de concurrència

1.2.1
S’identifiquen les situacions en les quals els treballadors de l’empresa concorren en un mateix
centre de treball amb treballadors d’altres empreses?

1.2.2

¿Per a cadascuna de les situacions de concurrència identificades, s’estableix a quin supòsit 
normatiu correspon?2

 ▪ No existeix empresa principal ni titular del centre de treball.

 ▪ Existeix empresa titular del centre, però no principal.

 ▪ Existeix empresa principal.

1.2.3 Els supòsits normatius en els quals l’empresa classifica les situacions de concurrència,
es corresponen amb el que s’estableix en la normativa?

2. CoordInaCIó sEGons EL sUPòsIt norMatIU

Abans de respondre a les preguntes d’aquest apartat es recomana haver avaluat les mesures preventives aplicades a 
totes les situacions de concurrència, a partir de les preguntes del punt 43

2.1 En les situacions en què no existeix empresa principal ni titular del centre de treball la
coordinació compleix els requisits aplicables? (avaluació a partir de les preguntes del punt 4.1).

2.2 En les situacions en què existeix empresa titular del centre, però no principal, la coordinació 
compleix els requisits aplicables? (avaluació a partir de les preguntes dels punts 4.1 i 4.2).

2.3 En les situacions en què existeix empresa principal, la coordinació compleix els requisits 
aplicables? (avaluació a partir de les preguntes dels punts 4.1, 4.2 i 4.3).

Empresa: 

realitzat per: data:
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CoordInaCIó d’aCtIvItats EMPrEsarIaLs
Llista d’autoavaluació

sI no n/a

3. ConsULta I PartICIPaCIó4

3.1. delegats de prevenció

Quan es concerta un contracte de prestació d’obres o serveis:

3.1.1 Els delegats de prevenció (i en el seu defecte, els representants legals dels treballadors)
són informats en els termes de la Llei de l’estatut dels treballadors?5 

Els delegats de prevenció que pertanyen a l’empresa titular del centre de treball on els treballadors desenvolupen 
activitats al centre:

3.1.2 Són consultats sobre l'organització derivada de la concurrència?

3.1.3 Estan facultats, respecte de les qüestions relatives a la coordinació entre les empreses
concurrents, per a les activitats previstes en l’art.15.3 del RD 171/2004?

3.2. Comitès de seguretat i salut

3.2.1 Es faculta als Comitès de seguretat i salut de les empreses concurrents a acordar reunions 
conjuntes o altres mesures d’acció coordinada?

3.2.2 En absència d’aquest comitè, es faculta aleshores als delegats de prevenció, d’acord
amb els propis empresaris?

observacions/accions
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CoordInaCIó d’aCtIvItats EMPrEsarIaLs
Llista d’autoavaluació

4. CoordInaCIó PEr a Una sItUaCIó dE ConCUrrÈnCIa EsPECíFICa3 i 6 

Aquest punt avalua les mesures de coordinació adoptades a la situació de concurrència identificada a continuació.

situació de concurrència ID: Supòsit 
normatiu*:

*Codi del supòsit normatiu (vegeu formularis)

Centre de treball:

Empreses concurrents:             Activitats concurrents: 

sI no n/a

4.1. requisits generals

D’aplicació a tots els supòsits normatius (veg. punt 1.2.2):

 ▪ Concurrència amb treballadors d’una altra empresa en un centre de treball, quan no existeix ni empresa principal ni titular.

 ▪ Empresa titular del centre de treball respecte a una empresa amb treballadors al centre, o viceversa.

 ▪ Empresa principal respecte al contractista/subcontractista, o viceversa.

4.1.1. Criteris generals

4.1.1.1

Els mitjans de coordinació establerts són adequats, considerant aquests criteris?7

 ▪ Grau de perillositat de les activitats.

 ▪ Nombre de treballadors que hi ha al centre.

 ▪ Durada de la concurrència.

 ▪ Capítol V del RD 171/2004.
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CoordInaCIó d’aCtIvItats EMPrEsarIaLs
Llista d’autoavaluació

sI no n/a

4.1.2. Informació8

4.1.2.1 Les empreses concurrents s’informen recíprocament d’aquests aspectes?:

 ▪ Riscos específics de les activitats desenvolupades.

 ▪ Riscos que es poden agreujar o modificar per la concurrència.

 ▪ Ocurrència d’un accident de treball.

4.1.2.2 La informació anterior, es proporciona en les següents situacions?:

 ▪ Abans de l’inici de les activitats.

 ▪ Quan es produeix un canvi rellevant en les activitats.

 ▪ Quan es produeix una situació d’emergència.

4.1.2.3 La informació es dóna per escrit, en cas que es generin riscos qualificats de
greus o molt greus?

4.1.2.4 La informació rebuda de la resta d’empreses concurrents, es té en compte en l’avaluació de riscos 
i en la planificació de l’empresa?

4.1.2.5 Els empresaris comuniquen de seguida les situacions emergència quan 
treballadors de la resta d’empreses es podrien veure afectats?

4.1.2.6 L‘empresa informa als seus treballadors sobre els riscos derivats de la concurrència?

4.2. Empresa titular   

Requisits d’aplicació a les situacions de concurrència classificades en algun dels següents supòsits normatius  
(veg. punt 1.2.2:).

 ▪ Empresa titular del centre de treball respecte a una empresa amb treballadors al centre, o viceversa.

 ▪ Empresa principal respecte al contractista/subcontractista, o viceversa.

4.2.1. Empresa titular del centre9

4.2.1.1 L’empresa titular del centre informa prou bé a les altres empreses sobre aquests aspectes?:

 ▪ Els riscos propis del centre de treball que puguin afectar les activitats desenvolupades 
per ells.

 ▪ Mesures referides a la prevenció d’aquests riscos.

 ▪ Mesures d’emergència que s’han d’aplicar.
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CoordInaCIó d’aCtIvItats EMPrEsarIaLs
Llista d’autoavaluació

sI no n/a

4.2.1.2 Proporciona instruccions suficients i adequades a la resta d’empresaris concurrents sobre els 
següents aspectes?:

 ▪ Prevenció dels riscos existents al centre de treball.

 ▪ Mesures a aplicar en cas d’emergència.

4.2.1.3 La informació i les instruccions esmentades anteriorment es lliura en aquestes situacions?:

 ▪ Abans de començar les activitats.

 ▪ Quan es produeix un canvi rellevant en les activitats.

4.2.1.4 La informació es proporciona per escrit si  els riscos del centre de treball són
qualificats de greus o molt greus?

4.2.2. Empreses concurrents, quan la titular és una altra10

Si l’empresa desenvolupa activitats en un centre de treball del qual un altre empresari n’és titular:

4.2.2.1 Té en compte la informació rebuda per l’empresari titular en la seva avaluació i planificació?

4.2.2.2 Compleix amb les instruccions rebudes per part de l’empresari titular?

4.2.2.3 Comunica als seus treballadors la informació i les instruccions rebudes de l’empresari titular?

4.3. Empresa principal11

Requisits aplicables a les situacions de concurrència classificades en el supòsit normatiu següent (veg. punt 1.2.2):

 ▪ Empresa principal respecte a una de contractista/subcontractista, o viceversa.

Respecte a les obres o serveis corresponents a la seva pròpia activitat: 12

4.3.1 L’empresa principal vigila el compliment de la normativa de prevenció de riscos per part dels 
contractistes i subcontractistes?

4.3.2 L’empresa principal exigeix a les empreses contractistes i subcontractistes que li acreditin per 
escrit el compliment d’aquestes obligacions?:

 ▪ Realització de l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva per als serveis i 
obres contractats.

 ▪ Informació i formació als treballadors que han de treballar en el centre de treball.

En cas que l’empresa contractista subcontracti, amb una altra, part d’aquestes obres o serveis:

4.3.3 L’empresa contractista exigeix a l’empresa subcontractista les acreditacions indicades en
la pregunta 4.3.2, i les lliura a l’empresa principal?

4.3.4 L’empresa principal comprova que les empreses contractistes i subcontractistes hagin establert 
els mitjans de coordinació escaients entre elles?
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CoordInaCIó d’aCtIvItats EMPrEsarIaLs
Llista d’autoavaluació

observacions/accions
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CoordInaCIó d’aCtIvItats EMPrEsarIaLs
Llista d’autoavaluació

notEs

1. r.d. 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

2. Per a la identificació, es recomana l’ús del formulari situacions de concurrència. Identificació i caracterització.

Supòsits normatius establerts en el r.d. 171/2004 i els capítols d’aplicació als mitjans de coordinació requerits.
 

supòsit normatiu r.d. 171/2004*

No existeix empresa principal ni titular del centre de treball. Capítols II i V.

Existeix empresa titular del centre, però no principal.  Capítols II, III i V.

Existeix empresa principal. Capítols II, III, Iv i V.

*A més, en tots els casos, s’aplica el capítol VI (drets dels representants)

 

definicions art. 2 r.d. 171/2004

Empresari titular del 
centre de treball

Persona que té la capacitat de posar a disposició  el centre de 
treball i gestionar-lo.

Empresari principal
Empresari que contracta o subcontracta a altres la realització 
d’obres o serveis corresponents a l’activitat d’aquells, i que es 
realitzen en el seu propi centre de treball.

3. Per a l’autoavaluació del compliment del r.d. 171/2004 es fa necessari que l’empresa comprovi totes les situacions de 
concurrència, una per una. Per això, cal aplicar el punt 4 tantes vegades com situacions de concurrència es produeixin. 
Després d’aquestes verificacions l’empresa podrà determinar si compleix amb els requisits legals aplicables.

4. Articles 15 i 16 del r.d. 171/2004.

5. Articles 42.4, 42.5 i 64.1 del Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, aprovat pel reial decret legislatiu 
1/1995, de 24 de març.

6. A diferència dels punts 1, 2 i 3 de la Llista d’autoavaluació, els quals s’apliquen al conjunt de l’empresa, el punt 4 s’ha 
d’aplicar en una situació de concurrència determinada. Per això, abans de fer la comprovació, s’hauran d’emplenar les 
dades identificatives de la situació, indicades en la pàgina 8.

7. Article 5 del r.d. 171/2004. Per a la comprovació es recomana l’ús del formulari activitats, riscos i mitjans. anàlisi 
de necessitats.

8. Article 4 del r.d. 171/2004.

9. Articles 6, 7 i 8 del r.d. 171/2004.

10. Article 9 del r.d. 171/2004.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
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CoordInaCIó d’aCtIvItats EMPrEsarIaLs
Llista d’autoavaluació

11. Article 10 del r.d. 171/2004.

12. El r.d. 171/2004 no delimita el significat de pròpia activitat. És un concepte jurídic indeterminat que també apareix en 
l’art. 42 de la  Llei de l’Estatut dels treballadors. 

Una primera interpretació del concepte pròpia activitat és el d’activitat indispensable, que inclou “totes les labors, 
especifiques i inespecífiques que una determinada organització productiva hagi de desenvolupar per exercir 
adequadament les seves funcions”. Això equival a dir que inclou qualsevol classe d’activitat que, de no dur-la a terme 
l’empresa contractada, l’haurà de fer la pròpia empresa.

Una segona interpretació és la que considera l’activitat inherent a l’activitat productiva de l’empresa principal, entenent 
per pròpia activitat “les operacions o tasques que corresponen al cicle productiu de l’empresa principal, això és, que 
són inherents a la producció de béns i serveis específics a donar al públic o col·locar al mercat”, en què s’exclouen les 
tasques “complementàries o no nuclears” i s’inclouen tan sols aquelles activitats que hagin suposat una participació en 
el producte final de l’activitat.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730
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situacions de concurrència 
Identificació i caracterització





G2E17049C.1

CoordinaCió d’aCtivitats empresarials
situacions de concurrència. Identificació i caracterització.

situaCió de ConCurrènCia Centre de treBall empresa/s oBres i/o serveis ContraCtats sn3

id descripció nom/lloc titular raó social / niF ta1 descripció pa2

1. TA: Treballador autònom. 2. PA: Pròpia activitat. 3.SN: Supòsit normatiu

Realitzat per: Data: Pàg. de

Empresa: D. inici: D. final:



G2E17049C.1

CoordinaCió d’aCtivitats empresarials
situacions de concurrència. Identificació i caracterització.

oBJeCte 
 ▪ Identificar totes les situacions en les quals treballadors de l’empresa desenvolupen activitats en 

concurrència amb treballadors d’altres empreses (situacions de concurrència).
 ▪ Analitzar cada situació de concurrència identificada als efectes de classificar-la segons el supòsit 

normatiu (SN) d’aplicació (vegeu punt 1.2.2 i nota 2 de pàg.12 de la Llista d’autoavaluació).

FormalitZaCió
 ▪ empresa: Raó social i/o NIF de la pròpia empresa.
 ▪ D. Inici D. final: Data inici i data final del període de temps per al qual s’identifiquen les situacions 

de concurrència.

situació de concurrència

 ▪ id: Identificador de la situació, en general s’utilitza el número (1, 2, 3 etc.).
 ▪ descripció: Resum de la situació i de les circumstàncies de la concurrència de treballadors.

Centre de treball

 ▪ nom / lloc: Nom que identifica el centre de treball on es genera la situació de concurrència, o 
indicació del lloc o de l’àrea.

 ▪ titular: Es marquen amb una X els casos en què el centre de treball disposi de titular. En cas que 
no existeixi empresa titular, la casella no s’ha de marcar. Definició d’empresa titular segons l’art. 2 
RD 171/2004.

empresa/es

 ▪ raó social/niF: Raó social i/o NIF de l’empresa que concorre en la situació identificada.
 ▪ ta (treballador autònom): S’indica amb una X si el treballador en concurrència és un treballador/a 

autònom/a. En aquest cas a la columna anterior s’escriu el nom, cognoms i/o NIF.

obres i/o serveis contractats

 ▪ descripció: Anotació del servei o de l’obra objecte del contracte.

A emplenar només en cas que la concurrència correspongui al desenvolupament d’una activitat 
realitzada en el marc d’un contracte d’obra o servei.

Cas en què no existeixi contractació s’ha d’indicar N/A.
 ▪ pa (propia activitat): S’ha d’indicar amb una X si l’obra o servei contractat correspon a la pròpia 

activitat de l’empresa client (sempre que l’activitat es realitzi en un centre de l’empresa client). 
Vegeu nota 12 de la Llista d’autoavaluació (pàg.13)

sn (supòsit normatiu)

Cal indicar el codi del supòsit normatiu que correspongui, d’acord amb la taula següent:

Cód supòsit normatiu

01  ▪ no existeix empresa principal ni titular del centre de treball (cap. II del RD 171/2004)

 ▪ existeix empresa titular del centre, però no principal (cap. II i III del RD 171/2004):

21 L’empresa és empresa titular del centre de treball.

22 L’empresa és empresa concurrent, però no és l’empresa titular del centre.

 ▪ existeix empresa principal (cap. II, III i IV del RD 171/2004):

31 L’empresa és empresa principal.

32 L’empresa actua com a empresa contractista.

33 L’empresa actua com a empresa subcontractista.

 ▪ realitzat per: Nom i cognoms de les persones que fan la identificació, amb indicació del lloc de 
treball que ocupen.

 ▪ data: Data en què s’identifiquen i caracteritzen les situacions, a partir de la formalització del 
formulari.

 ▪ pag.: S’ha d’indicar el número de cada pàgina respecte al total.



Formularis

activitats, riscos i mitjans  
anàlisi de necessitats

apèndix 1. Empreses concurrents

apèndix 2. Activitats concurrents

apèndix 3. Riscos específics derivats 
de la concurrència i mesures preventives



Formularis

activitats, riscos i mitjans  
anàlisi de necessitats

apèndix 1. Empreses concurrents

apèndix 2. Activitats concurrents

apèndix 3. Riscos específics derivats 
de la concurrència i mesures preventives
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ID: SN: Emp. Titular: Emp. Principal:

1.1. empresa concurrent

empresa treballador/a  autònom/a

Raó  
social: NIF:

Plantilla empresa: Plantilla centre  
de treball:

NIF:  

Nom i 
Cognoms:

Altres empreses en concurrència (vegeu apèndix 1)

1.2. situació de concurrència

Centre de 
treball: període de concurrència

Adreça: Termini D. inici: D. final:

Indefinit

n. treballadors en
concurrència de..

...la pròpia empresa

… les empreses   
     concurrents

Activitat:

2. activitats i riscos

2.1. activitats concurrents

Activitats de la pròpia empresa Activitats de la/es empresa/es concurrent/s

Interacció d’activitats Activitats incompatibles

Més informació a l’apèndix 2

2.2. Riscos específics derivats de la concurrència i mesures preventives. Anàlisi i millores.

S’identifiquen millores del control del risc (veg. apèndix 3)

Empresa: Realitzat per: Data:

1. situació de concurrència

Pàg. 1 de 2
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oBJeCte 
 ▪ Analitzar la situació de concurrència identificada, la interacció d’activitats, els riscos originats o que s’hagin accentuat, les mesures 

aplicades i els mitjans de coordinació existents.

 ▪ Establir millores en el control dels riscos específics derivats de la concurrència, així com en els mitjans de coordinació entre empreses 
(vegeu punt 4 de la Llista d’autoavaluació, i especialment la pregunta 4.1.1.1).

FormalitZaCió
 ▪ empresa: Raó social i/o NIF de la pròpia empresa.

 ▪ realitzat per: Nom i cognoms de les persones que fan la identificació, amb indicació del lloc de treball que ocupen.

 ▪ data: Data en què s’analitza la coordinació a partir de l’elaboració del formulari.

1. situació de concurrència

 ▪ id: Identificador de la situació. En general s’utilitza un número (1, 2, 3 etc.). Si s’utilitza el formulari Situacions de concurrència. Identificació 
i caracterització, correspon a la primera columna de la taula (ID).

 ▪ sn (supòsit normatiu): Cal indicar el codi del supòsit normatiu que correspongui, d’acord amb la taula següent:

Codi supòsit normatiu

01  ▪ no existeix empresa principal ni titular del centre de treball (cap. II del RD 171/2004)

 ▪ existeix empresa titular del centre, però no principal (cap. II i III del RD 171/2004):

21 L’empresa és empresa titular del centre de treball.

22 L’empresa és empresa concurrent, però no és l’empresa titular del centre.

 ▪ existeix empresa principal (cap. II, III i IV del RD 171/2004):

31 L’empresa és empresa principal.

32 L’empresa actua com a empresa contractista.

33 L’empresa actua com a empresa subcontractista.

Si s’utilitza el formulari Situacions de concurrència. Identificació i caracterització, correspon a l’última columna de la taula (SN).

 ▪ emp. titular: En cas d’haver indicat a SN els codis 21 o 22 (existeix empresa titular del centre, però no principal), s’ha d’informar la 
raó social de l’empresa titular.

 ▪ emp. principal: En cas d’haver indicat a SN els codis 31, 32 o 33 (existeix empresa principal), cal informar la raó social de l’empresa principal.

1.1.- empresa concurrente

Es marca si el/s treballador/s en concurrència és assalariat d’una empresa o es tracta d’un treballador autònom. S’han d’identificar a través del 
niF i la raó social (o en el seu cas, nom i cognoms del treballador autònom).

En el cas de treballadors assalariats d’una empresa s’ha d’informar a plantilla empresa el nombre total del col·lectiu de l’empresa, amb 
independència del centre on treballin; i a plantilla centre de treball, el nombre de treballadors de l’empresa que estan en
la situació de concurrència analitzada.

Cas en què en la situació de concurrència hi hagin treballadors de més empreses, cal informar-ho utilitzant el formulari Apèndix 1. Empreses 
concurrents, i assenyalar amb una X la casella altres empreses en concurrència (veg. apèndix 1).
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2.3. Condicions específiques de concurrència 

Activitats perilloses (si poden afectar treballadors d’altres empreses). 

Existeixen dificultats especials per a:

Controlar les interaccions de les activitats que poden generar riscos greus. 

Evitar que es realitzin activitats incompatibles. 

La coordinació, a causa del nombre d’empreses i treballadors, al  tipus d’activitat i de les característiques del centre. 

3. activitats de coordinació 

3.1. activitats realitzades 

Intercanvi d’informació i de comunicacions. Reunions periòdiques. 

Reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut o, en el 
seu defecte, dels empresaris que no disposin d’aquests comi-
tès amb els delegats de prevenció. Impartició d’instruccions.

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

Designació d’una o més persones encarregades de la 
coordinació.

Nom i cognoms Empresa Nom i cognoms Empresa

L’establiment conjunt de mesures específiques o de 
procediments o protocols d’actuació. Altres

3.2. millora de la coordinació

Activitats de gestió per millorar la coordinació de les activitats preventives

Pàg. 2 de 2
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1.2. situació de concurrència

 ▪ Centre de treball: Nom que identifica el centre de treball on es genera la situació de concurrència, i/o indicació del lloc o de l’àrea.

 ▪ adreça: Direcció postal del centre de treball. 

 ▪ activitat: Activitat econòmica del centre de treball. 

 ▪ període de concurrència: Cal marcar amb una X la casella termini si la durada de la concurrència té una data final prevista, la qual 
s’ha d’informar conjuntament amb la data d’inici de la concurrència. Si no hi ha data prevista de final de concurrència s’ha d’assenyalar 
amb una X la casella Indefinit. 

 ▪ n. de treballadors en concurrència: Si fa al cas, s’ha d’indicar el nombre de treballadors que realment estan en una situació de 
concurrència, sense considerar el conjunt del centre de treball, sinó les àrees o els llocs específics del centre on es poden produir 
interaccions perilloses d’activitats.

2. activitats i riscos
2.1. activitats concurrents

 ▪ activitats de la pròpia empresa:  Activitats desenvolupades pels treballadors de la pròpia empresa en concurrència amb treballadors 
d’altres empreses, especialment les que generen els riscos específics de la concurrència. 

 ▪ activitats de la/s empresa/s concurrent/s:  Activitats que desenvolupen  els treballadors de la/s empresa/s o treballador/s autònom/s 
en concurrència amb treballadors de la pròpia empresa, sobretot les que generen els riscos específics de la concurrència.

 ▪ interacció d’activitats:  Descripció de les possibles interaccions de les activitats indicades anteriorment, especialment les que puguin 
generar riscos greus o incompatibilitats. 

 ▪ activitats incompatibles:  En cas d’haver-n’hi,  activitats que no poden ser realitzades en el mateix centre de treball en condicions de 
concurrència, successivament o simultàniament, per la seva incidència en la seguretat i salut dels treballadors. En cas de no disposar 
de prou  espai, es pot utilitzar el formulari de l’ Apèndix 2. Activitats concurrents i assenyalar la casella més informació a l’apèndix 2. 

2.2. Riscos específics derivats de la concurrència i mesures preventives. Anàlisi i millores.

Per a aquest propòsit cal utilitzar el formulari Apèndix 3 amb el mateix nom (vegeu les instruccions al darrere per emplenar-lo).

2.3. Condicions específiques de concurrència 

Es marca amb una X el compliment de les condicions previstes de l’art. 13.1 del RD171/2004, per tal que la designació d’una o més persones 
encarregades de la coordinació sigui considerada un mitjà preferent (el requisit consisteix a complir dues o més de les seves condicions).

3. activitats de coordinació 
3.1. activitats realitzades

S’ha d’assenyalar amb una X els mitjans de coordinació establerts i existents per al control dels riscos derivats de la situació de concurrència 
objecte d’anàlisi, d’acord amb la relació de mitjans inclosa a l’art. 11 del RD 171/2004.  S’han de descriure els procediments aplicats i les 
pràctiques o activitats que ha dut a terme l’empresa. 

En cas d’haver estat nomenats encarregats de la coordinació o dels recursos preventius, s’ha d’indicar nom i cognoms i empresa 
a la qual pertanyen. 

3.2. millora de la coordinació 

A partir de l’estudi i de l’anàlisi de les activitats, dels riscos, i de les mesures aplicades i els mitjans de coordinació existents,  s’han d’establir 
millores de les activitats de coordinació entre empreses.  Aquestes haurien de ser traslladades adequadament en forma d’accions de millora 
en el Pla d’acció corresponent.



G2E17049C.3

CoordinaCió d’aCtivitats empresarials
apèndix 1. empreses concurrents. Identificació, caracterització i activitat

1. TA: Treballador/a autònom/a. 2. Ind.: Durada indefinida

Realitzat per: Data: Pàg. de

dades empresa plantilla perÍode aCtivitat ConCUrrent

raó  
social / niF ta1 empresa Centre Concurrència d. inici 

d. final ind2. descripció i circumstàncies
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CoordinaCió d’aCtivitats empresarials
apèndix 1. empreses concurrents. Identificació, caracterització i activitat

objete 
 ▪ Ampliar la informació de l’apartat 1.1. Empresa concurrent del formulari Activitats, riscos i mitjans. Anàlisi de necessitats i accions. 

 ▪ Identificar i descriure les empreses i les activitats relatives a una determinada situació de concurrència. 

FormalitZaCió
dades empresa

 ▪ raó social /niF:  Raó social i/o NIF de l’empresa concurrent.

 ▪ ta (treballador/a autònom/a):  Cal marcar amb una X quan el treballador/a en concurrència sigui un autònom/a. En aquest cas, en la columna anterior, s’ha d’indicar nom i cognoms i/o NIF. 

plantilla

 ▪ empresa: Plantilla total de l’empresa identificada a la primera columna, amb independència del centre on treballa. 

 ▪ Centre: Plantilla de l’empresa identificada a la primera columna, amb presència al centre de treball on es produeix la situació de concurrència analitzada. 

 ▪ Concurrència: Si fa al cas, s’ha d’indicar el nombre de treballadors que realment estan en una situació de concurrència, sense considerar el conjunt del centre de treball, sinó les àrees o els llocs 
específics del centre en què es poden produir les interaccions perilloses d’activitats. 

període

 ▪ D. Inicio - D. final: Data d’inici i data final del període de temps en què està previst que existeixi la situació de concurrència analitzada. 

 ▪ Ind. (Durada indefinida): Si no hi ha prevista una data final de concurrència, cal assenyalar amb una X la casella ind.  

activitat concurrent 

 ▪ descripció i circumstàncies:  Descripció resumida de la situació i de les circumstàncies de la situació de concurrència de treballadors. 

realitzat per:  Nom i cognoms de les persones que realitzen la identificació, amb indicació del lloc de treball que ocupen. 
data:  Data en què s’identifiquen i es descriuen les activitats, a partir de la formalització del formulari. 
pàg.:  S’indica el número de les pàgines respecte al total.
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aCtivitats ConCurrents

Situació de concurrencia. ID:

Realitzat per: Data: Pàg. de

Activitats de la pròpia empresa Activitats de l’empresa/es concurrent/s

Interacció d’activitats Activitats incompatibles
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objeCte 
 ▪ Ampliar la informació de l’apartat 2.1. Activitats concurrents del formulari Activitats, riscos i mitjans.  Anàlisi de necessitats i accions.

formalitzaCió
 ▪ situació de concurrencia. id: Identificador de la situació. En general s’utilitza el número (1, 2, 3, etc.).  Es transcriu l’indicat a la co-

lumna primera del formulari Situacions de concurrència. Identificació i caracterització i/o en el punt 1 del formulari Activitats, riscos i 
mitjans. Anàlisi de necessitats i accions. 

activitats concurrents

 ▪ activitats de la pròpia empresa: Activitats desenvolupades pels treballadors de la pròpia empresa en concurrència amb treballadors 
d’altres empreses, especialment les que generen els riscos específics de concurrència.

 ▪ activitats de la/s empresa/s concurrent/s: Activitats que desenvolupen els treballadors de la/s empresa/s o treballador/s autònom/s 
en concurrència amb treballadors de la pròpia empresa, sobretot les que generen els riscos específics de la concurrència.

 ▪ interacció d’activitats: Descripció de les possibles interaccions de les activitats indicades anteriorment, especialment les que puguin 
generar riscos greus o incompatibilitats.

 ▪ activitats incompatibles: En cas d’haver-n’hi, activitats que no poden ser realitzades en el mateix centre de treball en condicions de 
concurrència, successivament o simultàniament, per la seva incidència en la seguretat i la salut dels treballadors. 

realitzat per: Nom i cognoms de les persones que realitzen la identificació, amb indicació del lloc de treball que ocupen.

data: Data en què s’identifiquen i es descriuen les activitats, a partir d’emplenar el formulari. 

pag.: Indicar el número de cada pàgina, respecte al total.
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1. tipus de risc:    1. Nous llocs exposats. 
                    2. Originats. 3. Agravats.
2. Gr: Riscos greus o molt greus.

Realitzat per: Data: Pàg. de

lloC risCos
tipUs1

Gr2 mesUres  
apliCades 

millora del Control  
dels risCos1 2 3

Situació de concurrencia. ID:
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oBJeCte 
Formalitzar la informació de l’apartat 2.2. Riscos específics derivats de la concurrència i mesures preventives. Anàlisi i millores, del formulari Activitats, riscos i mitjans. Anàlisi de necessitats i accions. 

Identificar i analitzar els riscos específics derivats de la concurrència, així com les mesures aplicades per al seu control. 

Establir millores en el control dels riscos específics derivats de la concurrència. 

FormalitZaCió
 ▪ situació de concurrencia. id: Identificador de la situació, en general s’ha d’utilitzar el número (1, 2, 3, etc.). Cal transcriure allò indicat en la columna primera del formulari Situacions de concurrència. 

Identificació i caracterització i/o en el punt 1 del formulari Activitats, riscos i mitjans. Anàlisi de necessitats i accions. 

 ▪ lloc: Lloc de treball de la pròpia empresa per al qual s’identifica un risc específic derivat de la concurrència d’activitats. Si s’identifiquen riscos de llocs d’una altra empresa concurrent s’indicarà la raó 
social d’aquesta empresa. 

 ▪ riscos: Es descriuen els riscos específics derivats de la concurrència i es classifiquen indicant una X en les tres categories següents de la columna tipus:

 ▪ tipus 1: Riscos que ja existien per a altres llocs i, com a resultat de la concurrència, treballadors que no hi estaven exposats ara sí que hi estan. 

 ▪ tipus 2: Riscos que no existien i sorgeixen per circumstàncies derivades de la concurrència d’activitats. 

 ▪ tipus 3: Riscos que es veuen augmentats o modificats per causa de la situació de concurrència. 

 ▪ Gr: D’entre els riscos específics de la concurrència identificats abans, cal indicar amb una X els que es classifiquin com a greus o molt greus. 

 ▪ mesures aplicades: Mesures preventives aplicades en l’actualitat per l’empresa per al control dels riscos identificats en la columna riscos.

 ▪ millora del control de riscos: A partir de l’anàlisi de les activitats, riscos i mesures aplicades, cal establir les millores de les mesures per al control del risc identificat. Aquestes millores cal que siguin 
traslladades adequadament en forma d’accions de millora en el corresponent Pla d’acció. 

realitzat per: Nom i cognoms de les persones que realitzen la identificació i l’anàlisi de riscos específics derivats de la concurrència, amb indicació del lloc de treball que ocupen. 

data: Dia que s’identifiquen i analitzen els riscos, a partir d’emplenar el formulari.

pag.: Indicar el número de cada pàgina, respecte al total.
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PLa d’aCCIó
Millora de la coordinació d’activitats empresarials

Empresa: 

realitzat per: data:

aCCIons PEr a La MILLora dE La CoordInaCIó
acció responsable data

1

2

3

4

5
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Millora de la coordinació d’activitats empresarials

acció responsable data

6

7

8

9

10
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Millora de la coordinació d’activitats empresarials

Empresa: 

realitzat per: data:

aCCIons PEr a La MILLora dEL ControL dEL rIsC
acció responsable data

1

2

3

4

5
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Millora de la coordinació d’activitats empresarials

acció responsable data

6

7

8

9

10



CoordInaCIó  
d’aCtIvItats EMPrEsarIaLs

notEs



CoordInaCIó  
d’aCtIvItats EMPrEsarIaLs

notEs



CoordInaCIó  
d’aCtIvItats EMPrEsarIaLs

notEs
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