DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMENT DE
OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

LES

En/Na. ……………..……………………………………………………….., proveït del D.N.I
(o document que reglamentàriament faça les seues vegades) número…………………..,
actuant en el seu propi nom i dret o en representació de (identificació de la persona que
representa)……………………………………….., amb C.I.F. (o document que
reglamentàriament faça les seues vegades) per la seua qualitat de (apoderat,
administrador, etc.)……………...........................................................…………, en el/els
esdeveniment/muntatges………………………………….., que tindrà lloc en les dates
……………………….

DECLARE:
1. Que l'entitat/empresa............................... ha incorporat els actuals criteris de
prevenció de riscos laborals activament a les seues tasques ,disposant d'un Pla de
Prevenció concorde al que es disposa en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei
31/95) i les seues disposicions de desenvolupament.
2. Que l'entitat/empresa................................, informarà els treballadors que duran a
terme les activitats de muntatge, sobre els riscos per a la Seguretat i la Salut als quals
estaran exposats durant l'acompliment de les seues funcions i les mesures de protecció
i prevenció aplicables a aquests riscos.
3. Que l'entitat/empresa....................................., formarà als treballadors que duran a
terme les activitats, en els aspectes de Seguretat relacionats amb les tasques que vagen
a dur a terme.
4. Que l'entitat/empresa......................................, facilitarà als treballadors que duran a
terme les activitats, els mitjans de protecció apropiats i necessaris per a la realització de
les tasques, i que aquests s'ajusten als criteris legals establits i en vigor per als equips
de protecció individual i per a la resta de maquinària i equips de treball.
5. Que l'entitat/empresa...................................compleix amb els requisits establits en el
Reglament dels Serveis de Prevenció, i assumeix com a propi el Servei de Prevenció o
contracta aquestes funcions amb un Servei de Prevenció Alié.
6. Que l'entitat/empresa ……………………, es compromet a l'estricte compliment de les
mesures de coordinació previstes en l'article 24 de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos
Laborals i RD 171/2004, de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 en matèria
de coordinació d'activitats empresarials.

A....................... a....... de................... de 20.......

Signat............................
D.N.I:..............................

