
CONTRATISTA

SUBCONTRATISTA

AUTÓNOMO
Aplicar os principios da acción 
preventiva que se recollen no 
artigo 15 da LPRL

Cumprir coas disposicións 
mínimas de seguridade e saúde 
establecidas no RD 1627/97 e no 
Convenio Xeral do Sector da 
Construción

Cumprir coas obrigas para os 
traballadores/as establecidas na LPRL

Atender as indicacións e cumprilas 
instrucións do CSS

Colaborar coas empresas concorrentes 

Cumprir o establecido no PSS
ou o DXPO

Elaborar o Plan de Seguridade 
e Saúde (PSS) ou o DXPO e 
entregarllo a subcontratistas 
e persoal autónomo

Cumprir co establecido no 
PSS ou o DXPO. Vixiar o 
cumprimento de tódalas 
empresas subcontratistas e 
persoal autónomo da obra

Realizala comunicación de 
apertura do centro de traballo

Habilitar e cumprimentar o 
Libro de Subcontratación 

Designar os recursos preventivos 

Colaborar co CSS

Realizala Coordinación de 
Actividades Empresariais

PRINCIPAIS 
OBRIGAS
das figuras máis habituais
dunha obra de construción

RECORDA 
Só se permiten 
tres niveis de
subcontratación, 
salvo excepción

Cumprir co establecido  
no PSS o el DXPO

Trasladar o PSS ou o DXPO 
ao seus subcontratistas e 
persoal autónomo

Cooperar co contratista e o CSS

COORDINADOR DE
SEGURIDADE E SAUDE (CSS)

Aprobar o PSS o el DXPO 

Dispor do libro de incidencias

Organizar a coordinación de 
actividades empresariais

Adoptar medidas de control de 
acceso á obra

Designar ao CSS cando 
sexa preciso

Elaborar ou encargar:

Estudo Básico de Seguri-
dade e Saúde (EBSS) ou 
o Estudo de Seguridade 
e Saúde (ESS), no caso 
de existir proxecto

O Documento de Xestión 
Preventiva en Obra 
(DXPO) no contrario

Informar ás empresas 
concorrentes, mediante o 
EBSS ou ESS, en obras con 
proxecto, e mediante o 
DXPO en obras sen proxecto

Impartilas instruccións    
necesarias

Aprobar ampliacións 
extraordinarias de 
subcontratación

PROMOTOR

COMÚNS A 
CONTRATISTAS E 

SUBCONTRATISTAS
Formación e información das persoas 
traballadoras

Autorización do emprego dos equipos 
de traballo

Vixilancia da saúde dos seus traballadores/as

Entrega de EPI (xunto aos recibís) ao seus 
traballadores/as

Inscrición no Rexistro de Empresas 
Acreditadas

Organización preventiva (SPP, SPA, etc.) 

Avaliación de riscos da empresa

Plan de prevención da empresa

Asegurar o correcto estado dos equipos 
de traballo propios ou alugados

FICAIndustria,
Construcción
y Agro

Accede aquí a este cartel e descárgao 
noutras linguas cooficiais e estranxeiras
Descobre máis recursos e contidos en: 

www.lineaprevencion.com


