
Servei d’assessorament

Facilitem un canal de comunicació gratuït 
perquè qualsevol professional del sector pugui 
consultar i plantejar els dubtes que sorgeixin 
durant el disseny de l’obra, l’execució o 
l’explotació posterior, tant sobre aspectes 
legals com tècnics, relacionats amb la 
prevenció de riscos laborals.

Amb una mitjana de gairebé 10.000 consultes 
en els darrers anys, s’ha convertit en un punt 
d’assessorament de referència del sector.

Línia prevenció  
Un portal especialitzat en 

seguretat i salut, que ofereix 

assistència i assessorament 

a qualsevol professional de 

la construcció 

Posem a disposició dels nostres usuaris/es diversos 
serveis i recursos relacionats amb la prevenció 
de riscos laborals a la construcció per millorar 
la formació, informació i sensibilització de els/les 
professionals del sector.

El nostre objectiu és donar resposta a les necessitats i 
els problemes que empreses i persones treballadores 
tenen diàriament, per tal de millorar les condicions de 
treball i reduir la sinistralitat a la construcció.
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www.lineaprevencion.com
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Recursos de seguretat i salut
El nostre portal té una gran varietat de recursos 
relacionats amb la seguretat i la salut laboral en 
la construcció, que proporcionen informació 
d’interès i utilitat pràctica per a professionals 
del sector i de la prevenció (personal tècnic, 
personal docent, etc.).

En els més de 1.000 recursos disponibles 
hi podràs trobar una gran quantitat de 
documentació descarregable (manuals, guies, 
etc.), llocs web especialitzats, vídeos, cartells, 
materials didàctics, jocs en línia, etc.

Laboratori d’assajos 
Tenim un laboratori especialitzat en l’avaluació de la 
conformitat dels mitjans de protecció col·lectiva 
-com ara les xarxes de seguretat, les baranes i certs 
equipaments per a treballs en altura- amb la finalitat de 
comprovar-ne la resistència i les prestacions, i afavorir 
així la millora de la seguretat a les obres.

Jornades tècniques i webinars 
Com a mitjà d’assessorament a les empreses 
i persones treballadores de la construcció, 
periòdicament s’organitzen jornades presencials 
i seminaris web amb programes adaptats a les 
necessitats del sector, amb la finalitat d’informar  
sobre activitats o riscos específics i donar 
a conèixer novetats d’interès per a qualsevol 
professional. Aquests esdeveniments, que són  
gratuïts, tenen sempre un gran èxit d’assistència.

www.lineaprevencion.com/
servicios/tpc

www.lineaprevencion.com/servicios/ 
laboratorio-de-ensayos-de-protecciones-colectivas

www.lineaprevencion.com/recursos

www.lineaprevencion.com/servicios/ 
jornadas-de-seguridad-y-salud

Visites a l’obra
Per estar més a prop de les empreses 
i de les persones treballadores de 
la construcció es fan visites a les 
obres, on el personal tècnic porta a 
terme una tasca d’assessorament 
preventiu in situ.

www.lineaprevencion.com/servicios/ 
visitas-a-obra

Aquest servei es dirigeix principalment 
a les pimes del sector, que tenen 
menys recursos i més dificultats per 
gestionar les activitats preventives i 
controlar els riscos.

Sensibilització en centres educatius
El personal tècnic de prevenció porta a terme 
campanyes de sensibilització mitjançant les quals es 
visiten nombrosos centres educatius amb l’objectiu 
de conscienciar l’alumnat sobre la importància de la 
prevenció dels riscos laborals.

Es tracta d’inculcar els valors de la seguretat a la 
feina d’una manera transversal en diferents àmbits 
de l’ensenyament per impulsar la construcció d’una 
necessària cultura de la prevenció que permeti 
desenvolupar actituds i conductes segures en 
situacions de risc, tant en l’àmbit personal com 
professional.

Sesco 
És un visor estadístic d’accidentalitat multivariable 
que la Fundació Laboral de la Construcció posa a 
disposició del sector, gratuïtament, per facilitar l’anàlisi 
dels accidents de treball en els darrers anys i avaluar-
ne la incidència i l’evolució en el temps.

www.lineaprevencion.com/servicios/ 
estadisticas-de-accidentabilidad-sesco

www.lineaprevencion.com/servicios/ 
sensibilizacion-en-centros-educativos

TPC
La TPC (targeta professional de la construcció) 
permet als treballadors i les treballadores de 
la construcció acreditar la seva formació en 
matèria de PRL, la qualificació professional i 
l’experiència en el sector, entre altres utilitats.

El servei TPC Empresa habilita les empreses 
enquadrades en l’àmbit d’aplicació del  
conveni col·lectiu general del sector de  
la construcció (CCGSC) a conèixer  
la formació registrada en la 
TPC de la seva plantilla, amb 
l’autorització prèvia de les 
persones treballadores. 

També permet comprovar  
la validesa dels diplomes  
que acrediten la formació en 
matèria preventiva exigida  
pel CCGSC, emesos tant  
per la FLC com per una  
entitat homologada.
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