Qui és el Coordinador
d’activitats preventives?
El Coordinador és la persona nomenada per
l’empresari per a fer complir la normativa i les
instruccions dictades per ell, podent proposar a
l’autònom l’adopció de mesures preventives
específiques sobre la feina a realitzar.

I li recordem que….
Complint les normes de seguretat, evitarà accidents
i complirà el que disposen la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals i l’Estatut del Treball Autònom.

Principis bàsics per a…

LA COORDINACIÓ
D’ACTIVITATS EMPRESARIALS
DEL TREBALLADOR AUTÒNOM

El treballador autònom amb treballadors a càrrec
seu, a efectes de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, és considerat empresari i per tant ha de
complir el que indica aquesta Llei.
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El treballador autònom és un
empresari?

¿Qué es Coordinar actividades?
És organitzar els treballs que realitzen persones de
diferents empreses en un mateix lloc per tal d’evitar
accidents.

Objectius de la coordinació
· Complir l’acció preventiva les empreses que
concorren en un centre de treball.
· Aplicar correctament els mètodes de treball.
· Controlar les possibles interaccions entre els
diferents treballs realitzats a zones comunes de
treball.
· Definir les mesures preventives d’acord amb els
riscos d’accidents existents.

Per què coordinar activitats?
· Perquè si coneix els riscos, podrà prevenir-los o
evitar-los.
· Per a realitzar els treballs de forma segura i que
no es produeixin accidents.
· Perquè els riscos de la seva feina no provoquin
accidents als altres treballadors.

Obligacions del treballador autònom
• Autònoms concurrents amb altres autònoms i/o
empreses:
· Cooperació entre autònoms.
· Informació recíproca dels riscos del treball que
han de realitzar.
• Autònoms concurrents en un centre de treball
amb empresari titular (és l’empresari que
gestiona el centre però no realitza les activitats
de l’autònom contractat):
· Complir el que indica l’apartat anterior.
· Rebre la informació de l’empresari titular.
· Executar les instruccions que rebi de l’empresari.
· Implantar les mesures preventives necessàries per
tal d’evitar riscos.
· Seguir les directrius derivades dels mitjans de
coordinació.
• Autònoms concurrents en un centre de treball
amb un empresari principal (és l’empresari que
gestiona el centre i realitza les activitats de
l’autònom contractat):
· Complir els apartats anteriors.
· Adherir-se al Pla de Seguretat i Salut (si és una
empresa de la construcció).
· Facilitar a l’empresari, si ho sol·licita, l’avaluació
de riscos i certificats de formació en prevenció
de riscos laborals.
· Acceptar el control de la seguretat per part de
l’empresari principal.

