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Unitat 12.9 Organització de recursos

Al 3rt capítol  hi diu:
"Organització de recursos per a les activitats"
Està dividit en varis articles, cada article ens defineix una part d'aquest 
recursos, en resum:

Article 10. Modalitats. 
a) Assumint personalment tal activitat. 
b) Designant a un o diversos treballadors per a portar-la a terme. 
c) Constituint un servei de prevenció propi. 
d) Recorrent a un servei de prevenció aliè. 

Article 11. Assumpció personal per l'empresari/ària de l'activitat preventiva. 
a) Que es tracti d'empresa de menys de sis treballadors. 
b) Que les activitats desenvolupades en l'empresa no estiguin incloses en 
l'annex I. 
c) Que desenvolupi de forma habitual la seva activitat professional en el 
centre de treball. 

Article 12. Designació de treballadors i/o treballadores
1. L'empresa pot designar una o vàries persones treballadores per a ocupar-se 
de l'activitat preventiva en l'empresa. Això no serà necessari si:

a) Hagi assumit personalment l'activitat preventiva d'acord amb 
l'assenyalat en l'article 11. 
b) Hagi recorregut a un servei de prevenció propi. 
c) Hagi recorregut a un servei de prevenció aliè. 

Article 13. Capacitat i mitjos dels treballadors designats. 
a) Per al desenvolupament de l'activitat preventiva, els treballadors/des 
designats haurien de tenir la capacitat corresponent a les funcions a 
ocupar, d'acord amb l'establert en el capítol VI. 
b) El nombre de treballadors/des designats/des, així com els mitjans que 
l'empresari/ària posi a la seva disposició i el temps que disposin per a 
l'acompliment de la seva activitat, haurien de ser els necessaris per a 
desenvolupar adequadament les seves funcions. 

Article 14. Servei de prevenció propi. 
L'empresari/ària haurà de constituir un servei de prevenció propi quan concorri 
algun dels següents supòsits: 

a) Que es tracti d'empreses que contin amb més de 500 treballadors/des. 
b) Que, tractant-se d'empreses d'entre 250 i 500 treballadors, 
desenvolupin alguna de les activitats perilloses
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c) Que, tractant-se d'empreses no incloses en els apartats anteriors, així 
ho decideixi l'autoritat laboral, previ informe de l'Administració 
corresponent.

L'article 15 i l'article 16 ens recomanen una organització i mitjans dels serveis 
de prevenció propis o en serveis de prevenció aliens. 
L'article 17. ens redacta quins són els requisits de les entitats especialitzades 
per a poder actuar com serveis de prevenció. 

L'article 18. ens fa una relació de recursos materials i humans de les entitats 
especialitzades que actuïn com serveis de prevenció. I a l'article 19 hi trobem 
les funcions de les entitats especialitzades que actuïn com serveis de 
prevenció. Al 20 el Concert de l'activitat preventiva. A l'article 21. els serveis 
de prevenció mancomunats,  i en l'article 22. l'actuació de les Mútues 
d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social com 
serveis de prevenció.
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