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CARTA DE LLIURAMENT D’INFORMACIÓ A 
AUTÒNOMS/ES

Data: ............................................. 

Dades de l’empresa titular del centre de treball 
Nom o raó social

Domicili del centre de treball Població

Persona de contacte Telèfon de contacte

Dades del treballador autònom/de la treballadora autònoma
Nom o raó social

Domicili Població

Telèfon de contacte

D’acord amb el que es disposa sobre coordinació d’activitats empresarials en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i 

en el Reial Decret 171/2004, amb la present carta us lliurem el document:

 - Coordinació d’activitats empresarials (en endavant CAE). Informació preventiva per a empreses i per a autònoms/es.

A més, en l’apartat Proveïdors de la nostra pàgina web www.uniondemutuas.es, teniu disponibles la Política d’Unión de Mutuas i la 

Política de seguretat de la informació per a tercers.

Amb la signatura de la còpia d’aquesta carta us comprometeu:

 - Complir amb les normes generals i específiques de prevenció.

 - Utilitzar equips de treball adequats al Reial Decret 1215/1997 i en bon estat, i els equips de protecció individual homologats i 

necessaris en cada tasca.

 - Cooperar amb el personal de la nostra empresa en les tasques preventives i en particular en cas d’emergència.

 - Comunicar al personal de la nostra empresa tots els accidents i incidents patits en el nostre centre de treball.

Responsabilitats

 - Serà requisit indispensable per a tots els equips de treball a utilitzar per a la realització de treballs temporals en altura, l’estricte 

compliment del Reial Decret 2177/2004.

 - Serà responsabilitat de cada treballador i treballadora, abans de l’execució dels seus treballs, comprovar que s’han disposat les 

mesures preventives necessàries per a evitar els riscos d’accident per als treballs contractats, així com que es disposa dels equips 

i mitjans de protecció necessaris per a l’execució dels treballs i la idoneïtat d’aquests.

 - NO HAN D’EMPRAR-SE MAI MÈTODES DE TREBALL INSEGURS, NI TAN SOLS EN CASOS D’EMERGÈNCIA. LES PRESSES NO 

PODRAN MAI JUSTIFICAR LA REALITZACIÓ D’UN TREBALL DE FORMA INSEGURA. 

Una vegada llegida i entesa la documentació que us hem subministrat, us preguem que ens retorneu signada la present carta. Per a 

qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb Unión de Mutuas.

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos atentament.

He rebut l’original, he entès la informació facilitada i accepte el compromís.

             ...................................................................., a ................ de ........................................................................... de ..................

Signatura i nom: ..................................................................................................................................................................
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