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Procediment 
operatiu 

d’activitats 
pròpies

Procediment 
operatiu 

d’activitats no 
pròpies

Procediment 
operatiu 

en edificis 
compartits

Vetlladors, subalterns, 
formadors permanents, 

etc.
(Vegeu taula  

1 PO/CE/12/1.1.00)

Cuina, menjador, obres 
i reformes, neteja, 

manteniment i tractament 
de plagues (*) 
(Vegeu taula 

1 PO/CE/12/1.2.00)
(*) Per al tractament de plagues, 
cal aplicar també la Instrucció 
relativa al protocol d’actuació als 
centres per al control de plagues 
(IN/B/12.1.0.04)

Si treballadors i 
treballadores de 

dues o més empreses 
desenvolupen activitats 
en un mateix centre de 
treball, aquestes han de 

cooperar en l’aplicació de 
la normativa de PRL

(PO/CE/12/1.2.00)

Procediment operatiu en edificis compartits

Informació recíproca de riscos

Responsable del 
centre de treball

Responsable 
d’altres empreses, 
entitats o persones 

físiques que 
comparteixen 

edifici
• Pla d’emergència conjunt
• Simulacre anual conjunt
• Reunions de coordinació



Què és?
És la cooperació en l’aplicació de la normativa de prevenció 
de riscos laborals entre dues o més empreses que 
concorren en un centre de treball.

Per què 
serveix?

Per vetllar per la seguretat i salut dels treballadors i 
treballadores, tant interns com externs, que concorren en 
un centre de treball.

Com es fa?
Establint els mitjans necessaris per prevenir riscos i 
informar d’aquests riscos els treballadors i treballadores 
de les empreses que concorren en el centre de treball.

Informar dels riscos propis del centre

Centre

Empresa

Informar dels riscos de les activitats que desenvolupen
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Protocols de coordinació d’activitats empresarials

Activitats pròpies

Procediment operatiu 
d’activitats pròpies del 

Departament d’Educació 
(PO/CE/12.1.00)

Activitats no pròpies

Procediment operatiu 
d’activitats no pròpies 

(PO/CE/12.1.2.00)

Activitats múltiples

Procediment operatiu 
d’activitats empresarials 

múltiples en edificis 
compartits 

(PO/CE/12.1.3.00)

Ordinadors i línies 
telefòniques

Procediment operatiu 
d’activitats empresarials 

per a les activitats 
desenvolupades pel CTTI en 

els centres de treball 
(PA/CE/CTT16/01)

Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, SAU

Procediment operatiu d’activitats 
d’empreses de manteniment en els 

edificis de propietat d’Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya, SAU
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Primer pas

Procediment operatiu per a les activitats desenvolupades pel CTTI en 
els centres de treball del Departament

Direcció 
dels serveis 
territorials

Envia per E-valisa:

• Escrit als centres sobre el procediment de la
CAE amb el CTTI

• Annexos D i E emplenats i signats per les
empreses contractades pel CTTI
(Telefònica, Colt, T-Systems i Xarxa Oberta)

Centres 
educatius

Segon pas

Centres de 
telecomunicacions 
i tecnologies de la 

informació 1
Centres 

educatius

2
Operaris de 

les empreses 
contractades 3

Empreses 
contractades pel 
CTTI (Telefònica, 
Colt, T-Systems i 

Xarxa Oberta)

Tasques que s’han de fer

1CTTI

Comunica mitjançant correu electrònic 
l’obertura del tiquet de visita

Dia de la visita de les empreses 
contractades pel CTTI

2Responsable del centre educatiu 3Operaris de les empreses
contractades

• Emplena i signa dues còpies de
l’annex B i una còpia de l’annex C del
procediment (PO/CE/12/1.2.00) i hi
adjunta l’avaluació de riscos del centre.
Aquesta actuació es fa una primera
vegada i per a cada una de les empreses
contractades pel CTTI.

• Lliura la informació detallada en el punt
anterior als treballadors i treballadores
de les empreses cada cop que es
personin en el centre educatiu.

• Llegeixen i signen les dues còpies de
l’annex B com a representants de les
empreses alienes.

• S’enduen una còpia de l’annex B amb
la documentació adjunta (avaluació de
riscos i annex C emplenat i signat).

• Lliuren la documentació detallada
en el punt anterior a l’empresa
contractada pel CTTI que correspongui.




