Annex 4. Informació dels riscos específics i de la planificació de l’activitat
Dades de l’empresa, entitat o persona física aliena que fa l’activitat
Nom de la empresa, entitat o persona física

NIF o CIF

Adreça

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Nom de la persona de contacte

Càrrec

Municipi

Nombre de treballadors/res que desenvolupen l’activitat contractada

□ S’adjunta llistat amb nom i cognoms dels treballadors/res
Dades del centre de treball
Nom del centre educatiu

Adreça

Codi postal

Municipi

Riscos generals i específics
Segons el que estableix l’article 24 de la Llei 31/1195, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, detallo els riscos generals i específics derivats de l’activitat que la nostra empresa, entitat o
persona física aliena desenvoluparà en el centre de treball.
A.

Dades de l’activitat
Tasques/feines

Ubicació dins del centre de treball

Data d’inici de l’activitat

Data de finalització de l’activitat

Equips de treball utilitzats
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Tasques/feines

Ubicació dins del centre de treball

Data d’inici de l’activitat

Data de finalització de l’activitat

Equips de treball utilitzats

B. Riscos generats pels treballadors de l’empresa, entitat o persona física aliena arreu de la seva activitat
Riscos generats pels treballadors/res

Mesures preventives que cal aplicar

Afecta als treballadors/res del centre educatiu?

□ SI

□ NO

□ NO PROCEDEIX

□ SI

□ NO

□ NO PROCEDEIX

□ SI

□ NO

□ NO PROCEDEIX

□ SI

□ NO

□ NO PROCEDEIX

C. Relació de productes químics que s’utilitzen en els treballs previstos
Riscos generats pels treballadors/res

Mesures preventives que cal aplicar

Afecta als treballadors/res del centre educatiu?

□ SI

□ NO

□ NO PROCEDEIX

□ SI

□ NO

□ NO PROCEDEIX

□ SI

□ NO

□ NO PROCEDEIX

□ SI

□ NO

□ NO PROCEDEIX
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D. Relació de maquinària que s’utilitza en els treballs previstos
Riscos generats pels treballadors/res

Mesures preventives que cal aplicar

Afecta als treballadors/res del centre educatiu?

□ SI

□ NO

□ NO PROCEDEIX

□ SI

□ NO

□ NO PROCEDEIX

□ SI

□ NO

□ NO PROCEDEIX

Lloc i data

Signatura del o de la representant de l’empresa aliena

Aquest document ha de quedar arxivat al centre de treball o serveis administratius amb la resta de documentació rebuda i una còpia s’ha d’entregar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Consorci d'Educació de Barcelona.
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