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1. OBJECTIU

Aplicar la normativa sobre coordinació d’activitats empresarials a l’institut i definir les actuacions

que ha de realitzar el centre per complir la normativa. 

2. ABAST

Empreses i  persones que desenvolupin  activitats  en l’institut  i  no  formin  part  del  personal  de

centre.

3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

 Llei 31/1995  , de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, article 24 (BOE núm. 269, 

de 10.11.1995)

 Real decret 171/2004  , de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de 

prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials (BOE núm. 

27, de 31.1.2014)

 Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Seguretat i Salut. 03.08.2015 

Departament d’Ensenyament

 Procediment general per a la coordinació d’activitats empresarials en els centres de treball del

Departament d’ensenyament. PG/CE/12/1.0.00

 Procediment operatiu d’activitats pròpies del departament d’Ensenyament PO/CE/12/1.1.00

 Procediment operatiu d’activitats no pròpies del departament d’Ensenyament 

PO/CE/12/1.2.00

 PS06 Gestió de la Prevenció de Riscos

 Pla d’emergència del centre

 D31_Fitxa_accident_personal_extern

4. RESPONSABILITAT

Sense perjudici de la responsabilitat reflectida a les NOFC s’afegeix:

És responsabilitat del director/a del centre adoptat les mesures necessàries perquè les empreses i

persones que desenvolupin activitats en l’institut revin la informació i les instruccions adequades,

amb relació als riscos existents en l’institut i a les mesures de protecció i prevenció corresponents,

així com a les mesures d’emergència que cal aplicar.
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L’elaboració  del  document  és  responsabilitat  del/la  Coordinador/a  de  Prevenció  de  Riscos

Laborals, la revisió del/la Coordinador/a de Qualitat i l’aprovació de la Direcció. 

5. VOCABULARI

D’acord amb la família de la norma de SGQ ISO 9001

Centre de treball: qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors han de restar o han

d’accedit per raó de treball.

Responsable del centre: director/a del centre.

Empresa,  entitat,  persona  física  aliena:  qualsevol  empresa,  entitat  o  persona  física  que

desenvolupi l’activitat remunerada dins dels centres de treball del Departament d’Ensenyament.

Concurrència: Presència simultània de personal propi i aliè en un centre de treball.

Es  consideren  ACTIVITATS aquelles  que  durant  el  curs  escolar  s’han  de  realitzar  en  l’INS.

Aquestes activitats es consideren:

Activitat  pròpia:  Activitat  que  és  inherent  a  les  competències  específiques  del  Departament

d’Ensenyament ( veure annexe)

Activitat no pròpia: Activitat que no és inherent a les competències específiques del departament

d’Ensenyament (veure annexe)

Personal Aliè: Treballador/a que no pertany a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Accident Laboral del personal aliè:  S’entén com tal els accidents esdevinguts dins del recinte

del centre de treball i durant el desenvolupament del treball del personal aliè.

01/03/2019 APROVAT Pàgina 5 de 9

01 PRPS0603_Procediment d’Activitats Empresarials



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Gabriela Mistral
Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals

6. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

S’ha  de  realitzar  un  llistat  amb totes  les  empreses  que  tenen  treballadors  que  en  qualsevol

moment entren en l’institut a realitzar algun treball.

S’han  de  separar  en  activitats  pròpies  o  no  pròpies  segons  les  indicacions  del  departament

d’Ensenyament

S’han d’omplir  els annexos per a cada empresa segons siguin activitats pròpies o no pròpies,

lliurar a cada empresa  i fer un seguiment del retorn.

En cas de tractament de plagues s’haurà de seguir la normativa IN/BI/12/1.0.04
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7. REGISTRES 

Full de registre d’empreses i el seu estat (Drive de Riscos Laborals de l’institut)

Documentació relacionada amb els Annexos enviats per les empreses

8. ANNEXOS

El Departament d'Ensenyament, d'acord amb la normativa esmentada, ha elaborat procediments

per a la coordinació d'activitats empresarials en els centres de treball del Departament, d'acord

amb l'esquema següent:

PG/CE/12/1.0.00: Procediment general per a la coordinació d'activitats empresarials en els centres

de treball  del  Departament  d'Ensenyament,  pel  qual  s'estableixen  les  bases per  vetllar  per  la

seguretat  i  la  salut  del  personal  propi  i  aliè,  quan  treballadors,  personal  d'altres  empreses

administracions hi fan activitats remunerades.

PO/CE/12/1.1.00: Procediment operatiu d'activitats pròpies del Departament d'Ensenyament.

Aquest procediment s'ha d'aplicar per a les activitats pròpies següents (cas concret de l’institut)

Formadors externs (Formació Permanent): Contracta Departament d’Ensenyament

Vetlladors

Alumnat amb formació permanent

Formularis associats al procediment en format pdf emplenable 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalut

Laboral/InstruccionsEmpreses

Formularis associats relacionats amb l’Institut (en drive)

https://drive.google.com/drive/folders/0B4IjlfH8fyXsQTNTaGhkOGRPbzg

Annexes a emplenar per part de les empreses

Annex 1: Justificant de recepció de documents de coordinació empresarial d’activitats pròpies

Annex 2: Instruccions que cal seguir en cas d’emergència en el centre de treball

Annex  3: Acreditació  del  compliment  de  la  normativa  vigent  sobre  coordinació  d’activitats

empresarials

PO/CE/12/1.2.00: Procediment operatiu d'activitats no pròpies del Departament d'Ensenyament.
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Aquest procediment s'ha d'aplicar per a les activitats no pròpies següents:

Manteniment d’instal·lacions;  Contracta Centre Docent

Servei de bar; Contracta :Empresa concessionària 

Activitats extraescolars; Contracta: AMPA, Ajuntament, Centre docent

Tractament de plagues; Contracta: Centre docent

Jardineria; Contracta: Centre docent

Neteja; Contracta: centre docent

Grups de teatre, animació, etc; Contracta: Centre docent/AMPA...

Formularis associats al procediment en format pdf emplenable 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalut

Laboral/InstruccionsEmpreses

Formularis associats relacionats amb l’Institut (en drive)

https://drive.google.com/drive/folders/0B4IjlfH8fyXsQTNTaGhkOGRPbzg

Annex A: Informe de seguretat i salut pel personal d’un centre de treball amb obres de reforma,

tant d’ampliació com de millora.

Annex B: Justificant de recepció de documents de coordinació empresarial d’activitats pròpies

Annex C: Instruccions que cal seguir en cas d’emergència en el centre de treball

Annex  D: Acreditació  del  compliment  de  la  normativa  vigent  sobre  coordinació  d’activitats

empresarials

Annex E: Informació dels riscos específics i de la planificació de l’activitat no pròpia

PO/CE/12/1.3.00: Procediment operatiu d'activitat empresarial múltiple en edificis compartits del

Departament  d'Ensenyament.  Aquest  procediment  s'ha d'aplicar  quan en un mateix  centre de

treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses.

No és el cas per l’institut
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http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/PrevencioRiscosLaborals/G438_007.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/PrevencioRiscosLaborals/G438_006.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/PrevencioRiscosLaborals/A408.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B4IjlfH8fyXsQTNTaGhkOGRPbzg
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