
Servizo de asesoramento

Facilitamos unha canle de comunicación 
gratuíta para que calquera profesional do 
sector poida consultar e expor as dúbidas 
que lle xurdan durante o deseño, execución 
da obra ou explotación posterior, tanto sobre 
aspectos legais como técnicos, relacionados 
coa prevención de riscos laborais.

Cunha media achegada ás 10.000 consultas 
nos últimos anos, convertiuse nun punto de 
asesoramento de referencia no sector.

Línea prevención 
Un portal especializado 

en seguridade e saúde,

que ofrece asistencia e 

asesoramento a calquera 

profesional da construción 

Poñemos a disposición dos nosos/as usuarios/as 
múltiples servizos e recursos, relacionados coa 
prevención de riscos laborais na construción, para 
mellorar a formación, información e sensibilización  de 
calquera profesional d sector.

O noso obxectivo é dar resposta ás necesidades  e 
problemas que empresas e persoas traballadoras 
enfrontan no seu traballo diario, co fin de melloralas 
condicións de traballo e diminuír a sinistralidade na 
construción.
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Recursos de seguridade e saúde
O noso portal conta cunha gran variedade 
de recursos relacionados coa seguridade e 
saúde laboral na construción, que proporcionan 
información de interese e utilidade práctica para 
profesionais do sector e da prevención (persoal 
técnico, persoal docente, etc.).

Entre os máis de 1.000 recursos dispoñibles 
pódese atopar numerosa documentación 
descargable (manuais, guías, etc.), páxinas Web 
especializadas, vídeos, carteis, material didáctico, 
xogos en liña, etc.

TPC Empresa
Este servizo habilita ás empresas encadradas  no 
ámbito de aplicación do Convenio Xeral do Sector 
da Construción (CXSC), para coñecer a formación 
rexistrada na TPC do seu persoal, previa 
autorización das persoas traballadoras.

Tamén permite  
comprobar a validez 
dos diplomas 
que acreditan a 
formación en materia 
preventiva esixida 
polo CXSC, emitidos 
tanto pola FLC, como 
por unha Entidade 
Homologada.

Laboratorio de ensaios 
Dispoñemos dun laboratorio especializado na 
avaliación da conformidade de medios de protección 
colectiva, como redes de seguridade e varandas 
e certos equipos para traballos en altura, co fin de 
comprobar a súa resistencia e prestacións, favorecendo 
a mellora da seguridade nas obras.

Xornadas técnicas e webinars 
Como medio de asesoramento para as empresas e 
persoas traballadoras da construción, periodicamente 
se organizan xornadas presenciais e seminarios Web, 
con programas adaptados ás necesidades do sector, 
co fin de informar sobre actividades ou riscos 
específicos e dar a coñecer novidades de interese 
para calquera profesional.

Estes eventos, de carácter gratuíto, contan cun grande 
éxito de asistentes.

www.lineaprevencion.com/
servicios/tpc-empresas

www.lineaprevencion.com/servicios/ 
laboratorio-de-ensayos-de-protecciones-colectivas
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www.lineaprevencion.com/servicios/ 
jornadas-de-seguridad-y-salud

Visitas a obra
Co fin de estar máis preto das 
empresas e das persoas traballadoras 
da construción, realízanse visitas a 
obras, onde o persoal técnico leva a 
cabo unha labor de asesoramento 
preventivo in situ.

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

Este servizo diríxese principalmente a 
prestar asistencia ás pemes do sector, 
con menos recursos e maiores dificultades 
para xestionar as súas actividades 
preventivas e controlar os seus riscos.

Sensibilización en centros educativos
Mediante a campaña “Seguridade e saúde + preto 
da  Escola”, o persoal técnico de prevención visita 
decenas de colexios de Educación Primaria, co 
obxectivo de concienciar aos seus alumnos/as sobre 
a importancia da prevención de riscos e inculcar os 
valores da seguridade no traballo dende unha idade 
temperá.

Realizaranse conversas e organizando concursos de 
debuxo e redacción sobre seguridade e saúde con 
premios para a rapazada participante.

Sesco 
Trátase dun visor estatístico de accidentabilidade 
multivariable, que a Fundación Laboral de la 
Construcción pon a disposición do sector, de balde, 
para facilitar a análise dos accidentes de traballo 
acontecidos nos últimos anos e avaliar á súa 
incidencia e evolución no tempo.

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

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