
 

Una cop signat, envieu aquest certificat i la documentació adjunta a: 
 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Àrea de Prevenció i RS 
Coordinació d’Activitats Empresarials 
c/dels Vergós, 44 
08017 – BARCELONA 

 

D’acord amb el deure de cooperació que estableix la legislació vigent en matèria de Prevenció de 
Riscos Laborals en relació a la coordinació d’activitats empresarials (RD 171/2004), l’empresa 
___________________________________________________________________________________ 
amb NIF _____________________. 

CERTIFICA 

 Que coneix les normes de seguretat específiques dels centres de treball de FGC on hagi de desenvolupar 
treballs presents i futurs, a través dels respectius Manuals de Prevenció de Riscos Laborals i Ambientals 
per a Empreses Externes, que es troben accessibles a la pàgina web corporativa de FGC (www.fgc.cat), 

dins de l’apartat nomenat “Perfil de contractant” on hi ha l’espai “coordinació d’activitats empresarials·. 
 

 Que realitzarà l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva dels treballs que FGC li pugui 
adjudicar, incorporant les mesures preventives i de seguretat que correspongui, d’acord amb el Manual de 
Prevenció de Riscos Laborals i Ambientals per a Empreses Externes de l’explotació (o explotacions) on 
s’hagin de desenvolupar treballs. 

 

 Que acreditarà documentalment que els treballadors disposen de l’aptitud mèdica per al desenvolupament 
de la seva activitat. 

 

 Que acreditarà documentalment que els treballadors disposen de la informació i formació adequada als 
treballs que desenvoluparan en les instal·lacions de FGC. 

 

 Que requerirà l’acompliment de tots aquests aspectes a les empreses que eventualment puguin 
subcontractar. 

 
A petició de FGC, l’empresa acreditarà documentalment qualsevol dels aspectes preventius anteriorment 
mencionats, o qualsevol altre que li pugui ser sol·licitat1. 

 

Conformitat 

 

Data:  

Nom i Cognoms del representant legal 
de l’empresa (): 

 

Càrrec:  

DNI:  

Signatura i segell:  

 
() Juntament amb aquest certificat és imprescindible que hi adjunteu la següent documentació: 
 

 Fotocòpia acarada de la documentació notarial que acrediti la representació en la qual actua la 
persona signant del certificat. 

 Fotocòpia acarada del DNI del signant. 
 

IMPORTANT! No s’acceptaran com a vàlides fotocòpies simples d’aquesta documentació 

                                                 
1 La finalitat és la gestió de les empreses que treballen a FGC. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos legalment 
previstos. El tractament de les dades està legitimat per el compliment article 24 llei 31/1995 de Prevenció de riscos Laborals. Les 
dades es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat per la qual han estat recollides i/o termes legals. Vostè te dret a 
accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Aquests 
drets es poden exercitar enviant correu al responsable que figura al peu de la clàusula. També pot presentar reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
Responsable: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)  amb CIF Q0801576J i domicili a Carrer dels Vergós 44. - 08017 - 
Barcelona. – Dades contacte del DPD : dpd@fgc.cat 

http://www.fgc.cat/

