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

Dades del centre de treball 
Nom del centre 

Adreça 

Codi postal Municipi 

Dades de l’empresa, entitat o persona física aliena que realitza l’activitat 
Nom  NIF/CIF 

Adreça electrònica  

Justificació 
Per tal de donar compliment al que disposen, en matèria de Coordinació d’activitats empresarials, la Llei 31/95, de 8 de novembre, i el 
Reial decret 171/2004, de desplegament de l’article 24 de la Llei esmentada, s’estableix una relació de documentació lliurada amb avís de 
recepció, entre el centre de treball i el/la representant de l’empresa, entitat o persona física aliena que realitza l’activitat.   

Data de la recepció de documentació 

Nom i cognoms de la persona que lliura la documentació  
(director o directora del centre de treball o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis administratius detallat a dalt) 

Nom i cognoms de la persona que rep la documentació Càrrec 
(persona de l’empresa, entitat o persona física aliena que realitza l’activitat detallada a dalt) 

Documentació (marqueu la documentació que es lliura) 

 Avaluació de riscos laborals del centre de treball (s’ha d’adjuntar a aquest annex). 
 Documents informatius dels riscos dels col·lectius de treball (aquests documents es poden baixar de la intranet del Departament d’Ensenyament). 

 Informàtics (només els de serveis centrals i serveis territorials) 
 Vetlladors 
 Subalterns 
 Formadors 
 Administratius de l’Administració general de l’Estat 
 Neteja, cuina i monitors de migdia (llars d’infants) 

 Altres 
 “Annex 2”. Instruccions a seguir en cas d’emergència en el centre de treball. Aquest “Annex 2” cal que sigui emplenat per la direcció del 
centre de treball o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis administratius. 

 “Annex 3”. Acreditació del compliment  de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats empresarials. Es lliura a títol de model, per 
tal que sigui emplenat per l’empresa, entitat o persona física aliena que realitza l’activitat i s’ha de retornar al centre de treball, previ a 
l’inici dels treballs. (No és necessari per a aquelles activitats que es repeteixen de manera periòdica en el centre de treball i que no canvien respecte de 
l’any anterior i que ja han estat lliurades una primera vegada.) 

Lloc i data 

Signatura del director o directora del centre de treball Signatura del o de la representant de l’empresa aliena 
o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis administratius
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Una còpia d’aquest document ha de quedar arxivada al centre de treball/serveis administratius amb la resta de documentació rebuda. 
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	Nom del directora del centre de treball o òrgan competent: 
	0: ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA
	1: 
	0: FUNDESPLAI
	1: G61096368


	Nom del centre de treball: 
	0: 
	0: CARRER MAJOR, 50
	1: fundacio@fundesplai.org

	1: 
	0: 
	0: 08393
	1: 21/01/2020

	1: 
	0: CALDES D'ESTRAC
	1: 
	0: 
	1: 
	0: MARTA GRANÉ GALISTEO
	1: TÈCNICA SUPERIOR PRL





	Que les dependències de ledifici que dirigeixo que estan ocupades per personal adscrit al Departament dEnsenyament han: On
	Avaluació de riscos de les dependències: On
	Que les mesures correctores derivades de les avaluacions de riscos laborals han estat implementades si escau en les: Off
	Planificació de lactivitat preventiva de les dependències: On
	Que el pla demergència o si escau pla dautoprotecció de ledifici que dirigeixo inclou les dependències on el personal adscrit: Off
	Acta de signatures dels treballadors que han rebut la informació o formació del pla demergència: Off
	Que els treballadors adscrits al Departament dEnsenyament han estat formats io informats del pla demergència de ledifici i: 
	0: 
	0: Off


	Que la data de realització del pla demergència o pla dautoprotecció de ledifici o de la darrera actualització és de: 
	0: 
	0: Off

	1: 
	0: On


	Que en data: 
	0: 
	0: Off

	1: 
	0: On


	Lloc i data: 


