
 

 

 

COORDINA’T AMB TRANQUIL.LITAT I 

SEGURETAT 
 

Una  Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) simplificada amb l’assessorament i 
suport de la Consultoria de Prevenció de Riscos Laborals de SERHS Serveis Gestiona. 

 

Ara que s’ha iniciat un nou any, és el moment ideal per a plantejar-se uns objectius 
preventius ambiciosos en matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials que s’ajustin 
als objectius del RD 171/2004 (pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials), que siguin capaços de controlar les interaccions entre les diferents 
organitzacions i els treballs, així com adequar els riscos i les mesures preventives, per tal 
de prevenir, o com a mínim reduir, els accidents de treball. 

La normativa és obligatòria per a qualsevol empresa, sigui quina sigui la vostra activitat 
econòmica / empresarial. 

Ens trobem amb la problemàtica que moltes vegades hi ha mancances en la realització de 
la gestió, plantejant-nos les següents qüestions…       

 

• QUÈ és la CAE (Coordinació d’Activitats Empresarials)? 

• QUI l’ha de fer?  

• COM s’ha de fer? 

• QUAN s’ha de fer? 

• QUINES EMPRESES estan obligades a fer-la? 

• Al SECTOR de la CONSTRUCCIÓ, també s’ha de fer? 

• QUINS PAPERS són necessaris aportar o demanar? 

• QUINES SANCIONS econòmiques pot comportar el NO realitzar la CAE? 

 



 

 

 

 

 

- Totes aquestes preguntes són difícils de respondre, si no es disposen dels 
coneixements necessaris. Per a la majoria de les petites i mitjanes empreses, 
aquests dubtes poden comportar una gran despesa de temps i recursos humans, 
pel que acaba convertint-se en un “mal de cap”, sovint insolventable per l’empresari. 

- Fins i tot, la falta de coneixement del compliment de la normativa que envolta la 
CAE pot comportar conseqüències més importants, sobretot en cas d’inspeccions 
i/o accidents laborals. 

- També cal fer esment en les elevades sancions econòmiques que pot comportar la 
“no realització” de la CAE. I encara més importants, són les possibles responsabilitats 
per al/la l’empresari/a, tant civils com penals, en cas d’accident laboral. 

 

 

 

 

 

 

Els objectius preventius en CAE han de ser compartits per tots, ja siguin empreses 
principals, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.  

Des de la Consultoria de Prevenció de Riscos Laborals de SERHS Serveis Gestiona posem 
a la vostra disposició un SERVEI INTEGRAL I PERSONALITZAT D’ASSESSORAMENT I 
SUPORT respecte a la gestió i control de la documentació, de la vostra Coordinació 
d’Activitats Empresarials. 

 

Si vols deixar la CAE “EN BONES MANS”, estalviar temps i mal de 
caps i dedicar-te exclusivament al teu negoci, nosaltres som la 
teva solució. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estàs interessat/da en adquirir i/o complementar els teus coneixements de coordinació 
d’activitats empresarials? 

Posem a la teva disposició una FORMACIÓ ESPECÍFICA en matèria de Coordinació 
d’Activitats Empresarials. 

Aquesta formació està disponible també en modalitat online, dissenyada especialment per 
a adquirir els coneixements necessaris per a realitzar correctament la Coordinació 
d’Activitats Empresarials.  

En adaptem a les teves necessitats per poder aplicar aquests coneixements tant a l’àmbit 
empresarial com a l’específic del sector de la construcció. 

 

Una formació dissenyada per a les empreses que desitgen conèixer les 
seves obligacions legals, i així poder gestionar la Coordinació d’Activitats 
empresarials de forma segura i confiada. 

 

Per a més informació, podeu contactar amb el Departament de Prevenció al tel. 
93.767.11.11 o bé a prevencioriscos@grupserhs.com 

Persones de contacte:  Birgit Heuts  

 

Autora de l’article: Sabina Sànchez , tècnica superior en Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 

 

 

 

 

 

 

 


