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les comissions

Activitats realitzades pe
de seguretat i salut

JORNADES SEGURETAT I SALUT DE LA
CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES
D’OBRES DE CATALUNYA.
El passat 14 de desembre del 2007 van tenir lloc, a
l’hotel Arts de Barcelona, les jornades i entrega de
premis que sobre la prevenció de riscos laborals en
la construcció catalana organitza la Cambra Oﬁcial
de Contractistes d’Obres de Catalunya. En aquesta
ocasió el tema principal va ser la repercussió de la
nova llei de la Subcontractació en el sector, destacant
els aspectes pràctics de la seva aplicació.
La Comissió de seguretat del nostre Col·legi,
representada pel Sr. Xavier Font, va prendre part
en les ponències compartint taula amb el Sr. Juan
Lazcano (President de la Confederació Nacional de la
Construcció), la Sra. Concha Pascual (Subdirectora
General de Seguretat i Salut Laboral del Departament
de Treball) i el Sr. José Luís Martínez (Cap de l’Unitat
de Seguretat i Salut Laboral de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social).
El nostre Col·legi, també va formar part del Jurat
que va escollir el millor Estudi de Seguretat i Salut.

MESA DE LA SEGURETAT-DEPARTAMENT DE
TREBALL GENERALITAT DE CATALUNYA.
La Comissió de Seguretat i Salut, integrada en la
Comissió que representa als diferents Col·legis
en matèria de seguretat i salut, en la Mesa de
la Seguretat, està treballant conjuntament amb
el Departament de Treball de la Generalitat,
els Sindicats CCOO-UGT i la Patronal (Gremi de
Constructors, Cambra Oﬁcial de Contractistes i
Associació de Promotors i Constructors).
Els objectius d’aquesta Mesa són establir uns acords
que permetin la reducció de la sinistralitat a les
obres, amb l’aportació de les diferents opinions de
tots els agents implicats.

ASSOCIACIÓ DE COORDINADORS DE SEGURETAT I SALUT.
El passat dia 17 de gener, va tenir lloc a la seu
del nostre Col·legi, la presentació d’aquesta nova
associació que pot aportar aspectes positius en la
realització de la nostra professió. Es tracta d’una
associació formada per diferents professionals,
arquitectes, aparelladors i enginyers que realitzen
tasques de coordinadors de seguretat i salut.
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er la comissió

Dedicació Professional prioritària en
Coordinació de Seguretat i Salut segons
l’establert al R.D. 1627/97.
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•

Una de les característiques per les que vol ser
reconeguda l’Associació, és la voluntat d’acollir entre
els seus associats als diferents tècnics del sector, de
manera lliure i independent del Col·legi Professional
al que corresponguin, siguin arquitectes, arquitectes
tècnics, enginyers o enginyers tècnics.
Els objectius que s’ha marcat l’Associació són:
•

•
•
ACSYS, Asociació de Coordinadors de
Seguretat i Salut a la Construcció, neix amb
l’objetiu d’aglutinar a tots aquells professionals
els quals tenen com activitat prioritària la de
Coordinador de Seguretat o sense ser la seva
activitat principal, tinguin els estudis i la formació
especíﬁca en aquest tema. Por tant, pretén ser una
associació de tècnics especialitzats en la ﬁgura del
Coordinador de Seguretat regulada al RD 1627/97.
Aquesta Associació pretén:
•

•
•
•

Promoure la professió i defensar els
interessos de tots els Coordinadors de
Seguretat i Salut pertanyent als diferents
col·legis i formacions professionals.
Fomentar la participació i l’associació dels
Coordinadors de Seguretat i Salut.
Establir millores als criteris i pautes per l’ actuació
professional dels associats.
Organitzar activitats d’interès per als
associats.

Qui pot formar part:
Poden formar part de l’associació totes les persones
físiques amb la titulació corresponent a Arquitecte,
Arquitecte Tècnic, Enginyer o Enginyer Tècnic que
reuneixin un dels següents requisits:
•

Disposar de Formació Especíﬁca en Prevenció
de Riscos Laborals (mínim corresponent a
titulació de nivell mitjà segons R.D. 39/97
o l’equivalent a 300 hores) o disposar de
Formació Especíﬁca per a Coordinadors de
Seguretat i Salut amb una càrrega lectiva
mínima de 200 hores.

•
•
•
•

Representació del col·lectiu enfront
les administracions públiques, col·legis
professionals, etc.
Possibles ajudes en cursos de formació.
Negociar com a col·lectiu, pòlisses especíﬁques
de responsabilitat civil per als Coordinadors.
Intercanvi d’informació i experiències entre
els professionals del sector.
Col·laborar amb l’“Agència Europea Focus”
per a la nostra acreditació internacional.
Federar-nos amb altres Associacions Europees
de Coordinadors.
Crear un portal Web com a fòrum entre els
associats.

Per a més informació podeu dirigir-vos a la pàgina
Web de l’Associació www.coordinadores.net.

