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Finalitat 
 

La finalitat d’aquest procediment és establir els passos que cal seguir, qui ha de realitzar-los i 

les consideracions que cal tindre en compte per a complir amb l’obligació legal de 

coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

Abast 
 

Aquest procediment comprèn totes les activitats laborals que es realitzen en locals i 

instal·lacions de la Universitat Jaume I en els quals es dóna la circumstància de concurrència 

de treballadors i treballadores de diverses empreses en el mateix centre de treball, tret de les 

obres de construcció de nova planta, les quals tenen una regulació específica. 

 

També s’hi incorporen indicacions per a aqueixes tasques d’investigació realitzades en locals 

o instal·lacions de l’UJI en les quals s’utilitza material, equips o màquines proporcionats per 

empreses alienes a l’UJI. 

 

A més, es donen indicacions per al personal propi de la Universitat Jaume I que desenvolupa 

o pot desenvolupar puntualment activitats laborals en instal·lacions o locals externs a la 

Universitat, com és el cas de les persones que realitzen visites o estades en empreses per 

projectes d’investigació, activitats externes de divulgació, docència o semblants. 

 

Finalment, s’estableixen indicacions que cal seguir per a complir a la legislació sobre 

coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals en els casos 

d’empreses o entitats que desenvolupen activitats en locals del campus de l’UJI, però que no 

presten serveis directament a l’UJI. 
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Fonament legal 

 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, estableix en l’article 24 les 

mesures de coordinació d’activitats empresarials i en el 42 les responsabilitats per incompliment 

de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. Així, la coordinació d’activitats 

empresarials en matèria de prevenció de riscos s’estableix en les condicions següents: 

 

1. Quan en un mateix centre de treball exercisquen activitats treballadors de dues 

o més empreses, aquestes han de cooperar en l’aplicació de la normativa sobre 

prevenció de riscos laborals. (…). 

 

2. L’empresari titular del centre de treball ha d’adoptar les mesures necessàries 

perquè aquells altres empresaris que exercisquen activitats en el seu centre de 

treball reben la informació i les instruccions adequades, en relació amb els riscos 

existents al centre de treball i amb les mesures de protecció i prevenció 

corresponents, així com sobre les mesures d’emergència a aplicar, per a 

traslladar-les als seus respectius treballadors. 

 

3. Les empreses que contracten o subcontracten amb altres la realització d’obres o 

serveis corresponents a l’activitat pròpia d’aqueixes i que es desenvolupen en els 

mateixos centres de treball han de vigilar el compliment pels esmentats 

contractistes i subcontractistes de la normativa de prevenció de riscos laborals. 

 

(…) 

 

5. Els deures de cooperació i d’informació i instrucció recollits en els apartats 1 i 

2 són d’aplicació als treballadors autònoms que exercisquen activitats en els dits 

centres de treball. 

 

 

El Reial decret 171/2004, de 30 de gener, desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, referit a la 

coordinació d’activitats empresarials i defineix els següents conceptes bàsics: 

 

· Centre de treball: qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors i 

treballadores hi hagen de romandre o a la qual hagen d’accedir per raó del seu 

treball. 

· Empresari titular del centre de treball: la persona que té la capacitat de posar a 

disposició i gestionar el centre de treball. 

· Empresari principal: l’empresari que contracta o subcontracta amb altres la 

realització d’obres o serveis corresponents a l’activitat pròpia i que es 

desenvolupen en el seu centre de treball. 

· Concurrència: quan en un mateix centre de treball exerceixen activitats treballadors 

de dues o més empreses.  
 

Els articles 4 a 10 estableixen les obligacions de les diverses empreses (empresa titular, 

principal, contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms) en funció de la titularitat o no 

del centre de treball i de si l’objecte de la contractació es considera activitat pròpia de l’empresa 

contractant o no. 
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Així, segons les diferents situacions possibles, s’estableixen tres nivells de coordinació 

acumulatius: 

 

Nivell I. Obligacions de les empreses concurrents 

Obligació de cooperació. Informació recíproca 

Contingut de la informació Moment de la informació Forma de la informació 

Tots els riscos de la seua activitat 

que puguen afectar els treballadors i 

treballadores de les altres empreses 

concurrents, particularment els que 

puguen veure’s agreujats o 

modificats per circumstàncies 

derivades de la concurrència 

d’activitats. 

Abans del començament de les 

activitats. 

i  

Quan es produïsca un canvi 

rellevant en les activitats 

concurrents. 

Obligatòriament per escrit 

quan es tracte de riscos greus 

o molt greus. 

Accidents a conseqüència dels riscos 

de les activitats concurrents. 

Quan s’escaiga i de manera 

immediata. 

-------- 

Emergències 

Cada empresari o empresària ha de tindre en compte la informació que reba de cada empresa 

concurrent i informar els seus treballadors i treballadores dels riscos derivats de la concurrència 

d’activitats. 

 

 

 

 

Nivell II. Obligacions de l’empresari titular 
(amb treballadors al centre) 

Informar Instruccions 

Les empreses concurrents dels riscos del centre 

que els hi puguen afectar, les mesures de prevenció 

corresponents i de les actuacions a seguir en cas 

d’emergència. 

Després d’obtenir informació dels riscos de les 

empreses concurrents, facilitar les instruccions per a 

prevenir els riscos derivats de la concurrència, així 

com les mesures d’emergència. 

El moment i la forma de la informació ha de ser amb els mateixos criteris que els que s’indiquen en el 

nivell I de coordinació de les activitats. 

Cada empresari concurrent ha de comunicar als seus treballadors i treballadores la informació i 

les instruccions rebudes de l’empresari titular del centre de treball. 
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Nivell III. Obligacions de l’empresari principal 

Obligació de vigilància corresponent a l’activitat pròpia  

1. Obligació de cooperació (nivell I)  

2. Informació i instruccions (nivell II)  

3. Sol·licitar a les empreses l’acreditació per escrit 

que han realitzat l’avaluació de riscos i la 

planificació de la seua activitat preventiva*. 

Per a les obres i serveis contractats. 

4. Sol·licitar a les empreses acreditació escrita de que 

han complit les seues obligacions de formació i 

informació dels seus treballadors i treballadores*. 

Per als treballadors i treballadores que hagen de 

prestar els seus serveis al lloc de treball. 

5. Comprovar que les empreses han establert els 

mitjans de coordinació necessaris entre si.  

 

6. Acreditació de la realització d’auditories del servei 

de prevenció propi en el cas que siga legalment 

obligatori. 

 

 

* Si una empresa contractista subcontracta amb una altra empresa la realització de part de l’obra o servei 

ha d’exigir les acreditacions que indiquen els punts 3 i 4 de la taula anterior per a entregar-les a 

l’empresari principal, i així successivament tota la cadena de subcontractació. 
 

 

 

 

Si la finalitat del contracte es considera o no activitat pròpia el nivell d’exigència relativa a la 

coordinació d’activitats ha de ser el nivell I o el II, d’acord amb la taula següent: 

 

Empresa 
Obligacions 

LPRL RD 171/2004 

Empreses concurrents Art. 24.1 Nivell I 

Empresari que 

contracta 

Un servei no considerat d’activitat 

pròpia (empresari titular) amb 

treballadors al centre 

Art. 24.1 i 24.2 Nivell II 

Un servei considerat d’activitat pròpia 

(empresari principal) 
Art. 24.1, 24.2 i 24.3 Nivell III 

 
 

 

Finalment, segons la legislació vigent, en cas d’incompliment de les obligacions en matèria de 

prevenció de riscos laborals, «l’empresa principal ha de respondre solidàriament amb els 

contractistes i subcontractistes (…), durant el període de la contracta, de les obligacions 

imposades per la llei en relació amb els treballadors que aquests ocupen als centres de treball 

de l’empresa principal, sempre que la infracció s’haja produït en el centre de treball de 

l’esmentat empresari principal.» 
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Consideració de pròpia activitat 
 

Segons tot l’indicat anteriorment i tenint en compte la nota tècnica de prevenció NTP-918 de 

l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene, la Universitat Jaume I considera com a pròpia 

activitat la docència i la investigació, així com aquelles activitats complementàries que siguen 

necessàries per al funcionament de la Universidad o siguen obligatòries per disposició legal. 

 

 

Tipus de coordinació 

 

D’acord amb el que s’ha indicat en els apartats anteriors, per a la Universitat Jaume I es 

consideren els següents casos o tipus de coordinació d’activitats en matèria de prevenció de 

riscos laborals: 

 

1. Exercici d’activitats en dependències o instal·lacions de la Universitat Jaume I. 

a. Contractació d’activitats que no es consideren pròpies de la Universitat Jaume I. 

b. Contractació d’activitats considerades com a pròpies de la Universitat Jaume I. 

c. Personal visitant que realitza activitat en departaments o serveis de l’UJI. 

d. Tasques d’investigació realitzades a l’UJI en les quals s’utilitza material, equips o 

màquines proporcionats per empreses. 

 

2. Exercici d’activitats en empreses, instal·lacions o dependències externes a la Universitat 

Jaume I. 

a. Visites de personal de l’UJI a empreses o altres entitats per a activitats d’investigació, 

divulgació, docència, etc. 

 

3. Altres situacions d’entitats amb seu a la Universitat Jaume I. 

a. Entitats externes o vinculades a l’UJI amb seu al campus. 
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1.a. Contractació d’activitats que NO es consideren pròpies de la Universitat Jaume I 
 

Aquest punt inclou les empreses i els treballadors autònoms la corresponent contractació dels 

quals no tinga com a fi la consideració d’activitat pròpia de l’UJI, independentment del temps 

de permanència del personal de les empreses a instal·lacions de l’UJI (activitat permanent o 

esporàdica). Per ser activitats que s’exerceixen a centres de treball de l’UJI, aquesta té la 

consideració d’empresa titular, per la qual cosa li correspon el nivell II de coordinació 

d’activitats. 

 

La unitat organitzativa o persona responsable de la contractació d’activitats ha d’informar 

l’OPGM, abans de l’inici de les activitats, de la contractació corresponent. L’OPGM ha de 

preparar la documentació necessària per a: 

 

· Sol·licitar1 a l’empresa adjudicatària la informació que s’indica en el quadre del nivell I 

de coordinació. 

· Informar l’empresa adjudicatària de: 

- Els riscos derivats de les condicions estructurals i de les instal·lacions existents, si n’hi 

havia, als locals o llocs de treball on l’empresa ha de realitzar l’activitat. 

- Els riscos específics, si n’hi ha, que puguen afectar la seua activitat. 

- Les mesures de prevenció i protecció per als riscos anteriors. 

- Les mesures d’emergència adoptades per a les diferents situacions d’emergència 

previstes en el Pla d’emergència de la Universitat Jaume I. 

 

Aquesta documentació podrà ser enviada i sol·licitada a l’empresa contractada sia des de la 

unitat responsable de la contractació o sia des de l’OPGM, segons s’acorde per a cada cas. 

L’OPGM ha de disposar de la documentació que remeten les empreses contractistes, per a la 

qual cosa la unitat responsable de la contractació traslladarà a l’OPGM la informació sobre 

prevenció de riscos que facilite l’empresa adjudicatària. 

 

La informació ha d’actualitzar-se en el cas que hi haja qualsevol canvi significatiu en les 

condicions de la prestació del servei. 

 

Contractació de diversos serveis 
En el cas que una mateixa unitat organitzativa siga responsable de diverses contractacions s’ha 

de preveure la possible concurrència de treballadors de diverses empreses per a facilitar-los les 

instruccions necessàries per a la prevenció dels riscos derivats de la concurrència. 

 

Subcontractació de serveis 
En el cas que una empresa contractista subcontracte amb una altra empresa o treballador 

autònom la realització de part del servei, la primera es convertiria en empresa principal, per la 

qual cosa ha de complir allò que s’ha indicat en el quadre del nivell III de coordinació. 

L’empresa adjudicatària ha d’informar d’aquesta subcontractació a la unitat organitzativa de 

l’UJI responsable del contracte. 

                                                 
1 En l’annex I figuren les cartes model per a sol·licitar informació a les empreses i com a recepció de la 

documentació per les empreses, per a aquest tipus de coordinació. 
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1.b. Contractació d’activitats considerades pròpies de la Universitat Jaume I 
 

Aquest punt inclou les empreses i els treballadors autònoms la corresponent contractació dels 

quals tinga la consideració d’activitat pròpia de l’UJI. Per ser activitats que s’exerceixen en 

centres de treball de l’UJI, aquesta té la consideració d’empresa principal, per la qual cosa li 

correspon el nivell III de coordinació d’activitats. 

 

A més de tot l’indicat en el punt 1.a. anterior, hi ha el deure de vigilància del compliment de la 

normativa de PRL per part de l’empresa contractista. El deure de vigilància es plasma en la 

sol·licitud a l’empresa de més documentació i comprovar l’establiment de mitjans de 

coordinació (vegeu el quadre en la pàgina següent). 

 

Llavors, la unitat organitzativa o persona responsable de la contractació d’activitats ha 

d’informar l’OPGM, abans de l’inici de les activitats, de la contractació corresponent. L’OPGM 

prepararà la documentació necessària per a sol·licitar2 a l’empresa adjudicatària: 

 

· La informació que s’indica en el quadre del nivell I de coordinació. 

· L’acreditació escrita que han realitzat l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat 

preventiva (per als serveis contractats). 

· L’acreditació per escrit que han complit les obligacions de formació i informació dels 

seus treballadors (per als treballadors que hagen de prestar serveis en el centre de treball). 

· La previsió de mitjans de coordinació necessaris per a l’exercici de l’activitat. 

· Haver realitzat auditories en cas de tindre servei de prevenció propi. 

 

L’OPGM també ha de preparar la documentació necessària per a informar l’empresa 

adjudicatària dels riscos generals de l’UJI, mesures preventives i mesures d’emergència, tal com 

indica el punt 1.a. anterior. 

 

Aquesta documentació pot ser enviada i sol·licitada a l’empresa contractada des de la unitat 

responsable de la contractació o des de l’OPGM, segons s’acorde per a cada cas. L’OPGM ha 

de disposar de la documentació que remeten les empreses contractistes, per a la qual cosa la 

unitat responsable de la contractació ha de traslladar a l’OPGM la informació sobre prevenció 

de riscos que facilite l’empresa adjudicatària. 

 

També hi ha l’obligació, per a la Universitat Jaume I, de comprovar que les empreses 

concurrents han establert els mitjans de coordinació necessaris entre si. Per a això, la unitat 

responsable de la contractació i l’OPGM han de revisar la documentació que aporte l’empresa 

contractista i comprovar la idoneïtat dels mitjans de coordinació previstos. 

 

La informació ha d’actualitzar-se en el cas que hi haja qualsevol canvi significatiu en les 

condicions de la prestació dels serveis. 

                                                 
2 En l’annex II figuren les cartes model per a sol·licitar informació a les empreses i com a recepció de la 

documentació per les empreses, per a aquest tipus de coordinació. 
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Com a mitjans de coordinació es considera qualsevol dels següents (llistat no exhaustiu indicat 

en l’article 11 del RD 171/2004): 

 

 · L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre les empreses concurrents. 

 · La celebració de reunions periòdiques entre les empreses concurrents. 

 · Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de les empreses concurrents o, si 

no n’hi ha, dels empresaris que no tinguen aquests comitès amb els delegats de prevenció. 

 · La impartició d’instruccions. 

 · L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en el 

centre de treball que puguen afectar els treballadors de les empreses concurrents o de 

procediments o protocols d’actuació. 

 · La presència en el 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. 

 

Els mitjans de coordinació s’han de triar en funció de la complexitat i del grau de dificultat de 

les activitats a realitzar, tenint en compte la perillositat de les activitats, les instal·lacions i 

materials emprats, la duració de les tasques i el nombre de treballadors que puguen veure-s’hi 

afectats. 
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1.c. Personal visitant que realitza activitat en departaments o serveis de l’UJI (PDI o PAS 

en estades temporals, personal d’entitats externes col·laboradores en tasques d’investigació o 

docència, etc.). 

 

En la pràctica, aquest personal s’assimila al personal propi pel que fa a la transmissió 

d’informació sobre riscos laborals, ja que les seues activitats es realitzaran conjuntament amb el 

personal propi de l’UJI, en les mateixes instal·lacions i amb els mateixos equips de treball. 

 

La Universitat Jaume I, a través de la unitat organitzativa responsable de la visita (servei, 

departament, investigador principal de projecte) informarà el personal visitant de: 

- Els riscos laborals de les activitats que realitzen. 

- Els riscos derivats de les condicions estructurals i de les instal·lacions existents, si n’hi 

havia, en els locals o llocs de treball on el personal ha de realitzar la seua activitat. 

- Les mesures de prevenció i protecció per als riscos anteriors. 

- Les mesures d’emergència adoptades per a les diferents situacions d’emergència previstes 

en el Pla d’emergència de la Universitat Jaume I. 

 

Si el servei o departament responsable de la contractació no té informació respecte d’això, ha de 

sol·licitar-la a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental. 

 

Si l’activitat de la persona visitant pot generar nous riscos per a si o per a terceres persones, el 

servei o departament ha d’informar l’OPGM 

 

En el cas de persones visitants estrangeres, han de realitzar prèviament els tràmits necessaris per 

a garantir la seua assistència sanitària a través del sistema públic de salut o mitjançant 

companyies privades. 
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1.d. Tasques d’investigació realitzades a l’UJI en les quals s’utilitza material, equips o 

màquines proporcionats per empreses (per a projectes d’investigació i desenvolupament 

sol·licitats per empreses). 

 

Si el treball es desenvolupa per personal de l’UJI, es considera activitat investigadora pròpia.  

 

Amb tot, cal tenir en compte que: 

 · Si en la investigació s’utilitzen mostres de material proporcionat per l’empresa, 

aquesta ha d’informar per escrit de les propietats tòxiques i de les precaucions en el maneig del 

material (ús d’instal·lacions o equips de protecció individual, etc.). 

 - Si en la investigació s’utilitzen equips o màquines de l’empresa, aquesta ha d’informar 

del maneig per mitjà d’instruccions i precaucions d’ús. 

 

Si el treball es desenvolupa per personal extern a l’UJI, cal tindre en consideració allò que 

indica el punt 1.c. anterior. 
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2.a. Visites de personal de l’UJI a empreses o altres entitats per activitats d’investigació, 

divulgació, docència, etc. 
 

En aquest apartat es considera qualsevol eixida de personal de l’UJI per motius laborals. 

 

1. L’entitat de destinació ha de donar informació a la persona visitant sobre: 

 

- Els riscos derivats de les condicions estructurals i de les instal·lacions existents, si hi haguera, 

en els locals o llocs de treball on el personal ha de realitzar l’activitat. 

- Les mesures de prevenció i protecció per als riscos anteriors. 

- Les mesures d’emergència adoptades per a les diferents situacions d’emergència previstes en 

el Pla d’emergència de l’empresa. 

- Qualsevol altra informació sobre riscos derivats de la seua estada. 

 

En cas que l’empresa o entitat de destinació no aporte la informació, el personal de l’UJI podrà 

comunicar-ho a la persona responsable de la visita o estada perquè la sol·licite. 

 

 

2. La persona visitant ha d’informar l’entitat de destinació dels riscos derivats de la seua 

activitat, particularment els que suposen o puguen suposar algun risc per a terceres 

persones 

 

En tot cas, ha de seguir les indicacions o informacions de seguretat i salut que li faciliten en 

l’entitat. 

 

La documentació prèvia que puguen sol·licitar les empreses o entitats de destinació ha de ser 

firmada pel vicerectorat responsable de la prevenció de riscos laborals de l’UJI. 

 

En cas d’estades en l’estranger, la persona ha de realitzar els tràmits necessaris per a garantir la 

seua assistència sanitària. (Vegeu: http://ujiapps.uji.es/serveis/prev/docum/consells.thtml) 
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3.a. Entitats externes o vinculades a l’UJI amb seu al campus 
 

En aquest apartat s’inclouen les empreses o entitats que exerceixen activitats en locals o edificis 

dins del campus de l’UJI. 

 

En general, correspon a cada empresa o entitat el deure de realitzar la coordinació d’activitats 

empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

Amb tot, poden donar-se diferents casos, segons siga la propietat del local o edifici, si existeix o 

no alguna entitat gestora (p. e.: Espaitec), si l’empresa o entitat contracta serveis externs o de 

manteniment o són realitzats per les empreses contractades per l’UJI, etc. Totes aquestes 

variables comporten diferents situacions que es podran resoldre en cada cas de manera 

particular amb acords de coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 

 

De manera orientativa: 

 

- Si el local o edifici és de l’UJI i el manteniment de les instal·lacions es realitza per les 

empreses contractades per l’UJI: 

 · Cada entitat explotadora ha d’informar l’entitat gestora (si hi haguera) o a l’UJI dels 

riscos propis que poden afectar terceres persones, i de les mesures de prevenció respecte 

d’això. 

 · L’UJI, a través de l’OPGM, ha d’informar l’entitat explotadora o entitat gestora (si hi 

haguera) de les mesures generals d’emergència que els puguen afectar. 

 · L’entitat gestora ha de traslladar la informació corresponent a les empreses 

concurrents i a l’UJI, a través de l’OPGM, en el cas que hi haja riscos que els puguen 

afectar. 

 

- Si l’entitat o empresa explotadora realitza tota la gestió relativa a contractació de serveis i de 

manteniments d’instal·lacions, ha de realitzar també la coordinació d’activitats empresarials en 

matèria de prevenció de riscos laborals, independentment de la propietat del local o edifici. 
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Annex I. Coordinació de tipus 1a 

Model de carta de sol·licitud d’informació 

 

Núm. de ref.: ………… 

 

 

Empresa ........................................................... 

A/ Responsable de prevenció de riscos laborals 

Adreça ........................................................................... 

CP ............... Ciutat ....................................................... 
 

 

Atès que la vostra empresa és l’adjudicatària del contracte ..............., de prestació del servei de 

..................................................................................., la Universitat Jaume I us entrega la 

documentació relacionada a continuació, en compliment de la normativa vigent sobre 

coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

Us sol·licite que feu arribar a aquest servei, la següent documentació relativa a l’execució del 

contracte: 

- Carta de recepció de la informació (adjunta). 

- Nom i número de telèfon de contacte de la persona responsable de la seguretat i la salut 

per a les activitats a desenvolupar a la Universitat Jaume I. 

- Informació sobre els riscos que, a causa de l’execució del contracte, puguen ocasionar 

danys a tercers o en instal·lacions de l’UJI. 

- Les mesures de prevenció i protecció que s’hi adoptaran per als riscos anteriors 

identificats. 

 

En cas de no rebre cap resposta referent als riscos i mesures preventives s’entendrà que aquests 

són els inherents a l’activitat habitual. 

 

Documentació que s’adjunta: 

- Carta de recepció d’aquesta informació (signeu-la i torneu-la junt amb la informació 

sol·licitada). 

- Informació sobre els riscos derivats de les condicions estructurals i de les instal·lacions 

existents en els locals de la Universitat Jaume I, així com les mesures de prevenció o 

protecció per als riscos identificats. 

- Seqüències d’actuació per a situacions d’emergència, segons el Pla d’emergències i 

organització de l’autoprotecció de la Universitat Jaume I. 

- Informació sobre el Centre Sanitari de la Universitat Jaume I. 

 

Atentament, 

(Firma del responsable del contracte i data) 
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Model de carta de recepció d’informació per l’empresa adjudicatària 

 

(Nom i cognoms) .................................................................................amb DNI ..................…...... 

com a responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l’empresa 

…………............................................................................................................................. 

declare que conec la documentació i informació que la Universitat Jaume I ha facilitat a la meua 

empresa en compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats empresarials en 

matèria de prevenció de riscos laborals, i em compromet a: 

 

1. Transmetre aquesta informació als treballadors i treballadores de la meua empresa que 

hagen de realitzar tasques a la Universitat Jaume I, així com a les empreses subcontractades 

per a l’execució del contracte. 

2. Entregar a l’UJI la següent documentació relativa a l’execució del contracte: 

- Informació sobre els riscos que, a causa de l’execució del contracte, poden ocasionar 

danys a terceres persones o en instal·lacions de l’UJI. 

- Les mesures de prevenció i protecció que s’adoptaran per als riscos identificats. 

3. Comunicar a l’UJI la realització d’activitats puntuals que suposen o puguen suposar algun 

risc per a terceres persones (tant per a personal de l’UJI com per a l’alumnat o personal 

d’altres empreses), així com les activitats que suposen l’ocupació d’espais d’evacuació o 

eixides d’edificis. 

4. Comunicar a la persona responsable del contracte de l’UJI: 

- Els riscos, si n’hi ha, causats per condicions estructurals o d’instal·lacions existents a la 

Universitat Jaume I que no estiguen reflectits en la informació que ens ha facilitat l’UJI. 

- Els accidents laborals patits pels meus treballadors o treballadores en la realització de 

les seues activitats com a conseqüència de riscos d’activitats concurrents o causats per 

les condicions estructurals o a les instal·lacions de l’UJI. 

- Les situacions d’emergència que es produïsquen a causa de la realització de la nostra 

activitat. 

5. Coordinar les mesures preventives i de protecció amb el personal d’altres empreses 

contractistes de la Universitat Jaume I per a eliminar o disminuir el risc d’accidents laborals 

deguts a la nostra activitat. 

 

(Firma i data) 
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Annex II. Coordinació de tipus 1b 

Model de carta de sol·licitud d’informació 

 

Núm. de ref.: ………… 

 
 

Empresa ........................................................... 

A/ Responsable de prevenció de riscos laborals 

Adreça ........................................................................... 

CP ............... Ciutat ....................................................... 

 

 

Atès que la vostra empresa és l’adjudicatària del contracte ..............., de prestació del servei de 

..................................................................................., la Universitat Jaume I us entrega la documentació 

que es relaciona a continuació en compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats 

empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

Us sol·licitem que feu arribar a aquest servei la següent documentació relativa a l’execució del contracte: 

- Carta de recepció de la informació (adjunta). 

- Nom i número de telèfon de contacte de la persona responsable de la seguretat i la salut per a les 

activitats a desenvolupar a la Universitat Jaume I. 

- Informació sobre els riscos que, a causa de l’execució del contracte, puguen ocasionar danys a 

terceres persones o en instal·lacions de l’UJI. 

- Les mesures de prevenció i protecció que s’adoptaran per als riscos anteriors identificats. 

- Acreditació que l’empresa ha realitzat l’avaluació de riscos i la planificació de la seua activitat 

preventiva per als serveis objecte en aquesta contractació. 

- Acreditació que la vostra empresa ha complit les obligacions de formació i informació dels 

treballadors i les treballadores que hagen de prestar els serveis d’aquesta contractació. 

- En cas de disposar d’un servei de prevenció propi, acreditació que ha estat auditat d’acord amb 

la legislació vigent. 

- Previsió dels mitjans de coordinació necessaris per al desenvolupament de les activitats. 

 

En cas de no rebre cap resposta referent als riscos i mesures preventives, entendrem que aquests són els 

inherents a l’activitat habitual. 

 

Documentació que s’adjunta: 

- Carta de recepció d’aquesta informació (signeu-la i torneu-la junt amb la informació sol·licitada). 

- Informació sobre els riscos derivats de les condicions estructurals i de les instal·lacions existents en 

els locals de la Universitat Jaume I, així com les mesures de prevenció o protecció per als riscos 

identificats. 

- Seqüències d’actuació per a situacions d’emergència, segons el Pla d’emergències i organització de 

l’autoprotecció de la Universitat Jaume I. 

- Informació sobre el Centre Sanitari de la Universitat Jaume I. 

 

Atentament, 

 

(Firma del responsable del contracte i data) 
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Model de carta de recepció d’informació per l’empresa adjudicatària 

 

(Nomi cognoms) .................................................................................amb DNI ..................…...... 

com a responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l’empresa 

…………............................................................................................................................. 

 

declare que conec la documentació i la informació que la Universitat Jaume I ha facilitat a la 

meua empresa en compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats empresarials 

en matèria de prevenció de riscos laborals, i em compromet a: 

 

1. Transmetre aquesta informació als treballadors i les treballadores de la meua empresa que 

hagen de realitzar tasques en la Universitat Jaume I, així com a les empreses 

subcontractades per a l’execució del contracte. 

2. Entregar a l’UJI la següent documentació relativa a l’execució del contracte: 

- Informació sobre els riscos que, a causa de l’execució del contracte, poden ocasionar 

danys a terceres persones o en instal·lacions de l’UJI. 

- Les mesures de prevenció i protecció que s’adoptaran per als riscos identificats. 

- Acreditació que l’empresa ha realitzat l’avaluació de riscos i la planificació de 

l’activitat preventiva per als servicis objecte d’aquesta contractació. 

- Acreditació que l’empresa ha complit les obligacions de formació i informació dels 

treballadors i les treballadores que prestaran els serveis d’aquesta contractació. 

- La previsió dels mitjans de coordinació necessaris per al desenvolupament de les 

activitats 

- Acreditació que el nostre servei de prevenció ha estat auditat d’acord amb la legislació 

vigent (en cas de tenir SPP). 

3. Comunicar a l’UJI, la realització d’activitats puntuals que suposen o puguen suposar algun 

risc per a terceres persones (tant per a personal de l’UJI com per a l’alumnat o personal 

d’altres empreses), així com aqueixes activitats que suposen l’ocupació d’espais d’evacuació 

o eixides d’edificis. 

4. Comunicar a la persona responsable del contracte de l’UJI: 

- Els riscos, si n’hi ha, causats per condicions estructurals o d’instal·lacions de la 

Universitat Jaume I que no estiguen reflectits en la informació que ens ha facilitat l’UJI. 

- Els accidents laborals patits pels meus treballadors o treballadores en la realització de 

les seues activitats com a conseqüència de riscos d’activitats concurrents o deguts a les 

condicions estructurals o a les instal·lacions de l’UJI. 

- Les situacions d’emergència que es produïsquen a causa de la realització de la nostra 

activitat. 

5. Coordinar les mesures preventives i de protecció amb el personal d’altres empreses 

contractistes de la Universitat Jaume I per a eliminar o disminuir el risc d’accidents laborals 

deguts a la nostra activitat. 

 

(Firma i data) 

 

 


