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A) INFORMACIÓ PRÈVIA



Sagrada Familia és molt més que una obra en construcció.

Des de fa més de 135 anys, la Basílica es troba en procés de construcció.

Gracies a les donacions privades i als ingressos aportats pel turisme, el ritme de la construcció s’ha vist

incrementat en els últims 15 anys.

A) INFORMACIÓ PRÈVIA



L’any 2010, la consagració de la Sagrada Família va implicar un canvi significatiu en la seva gestió, ja

que a part de ser visitada per milers de persones, se li va sumar la celebració regular d’actes litúrgics.

Això ens porta a que en un mateix recinte, hi trobem varies activitats en constant convivència.

A) INFORMACIÓ PRÈVIA



A) INFORMACIÓ PRÈVIA



B) MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA



Decret 30/2015 de 3 de març (P.A.U.) Som Titular de l’activitat 
– Centre de culte

– Visites i actes culturals

Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (P.R.L. obra) Som Promotor - Constructor

Llei 31/1995 de 8 de novembre (P.R.L.) Som un empresari

Real Decret 171/2004 de 30 de gener (C.A.E.) Som Titular del centre de treball

B) MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA



C) FUNCIONAMENT DE LA C.A.E. A NIVELL TEÒRIC



Empresari - Titular

Direcció General

Projecte Edificació i 

Tecnologia

Operacions Gestió de 

Persones

Cultura i 

Acció Social

Contractació

i Finances

P.R.L.

[ C.A.E. ]

ConstruccióArquitectura Compres Laboral

Protocols

interns

C) FUNCIONAMENT DE LA C.A.E. A NIVELL TEÒRIC

- Organització interna



Promotor - Constructor

Direcció Facultativa Projectista

Direcció Obra
– Arquitectura

– Estructures

– Instal·lacions

Direcció Execució Obra
– Arquitectura

– Estructures

– Instal·lacions

Coordinació SiS
– Fase de Projecte

– Fase d’ Execució

Constructor

– Mitjans personals – Mitjans personals

– Mitjans materials

– Mitjans tècnics

[ C.A.E. ]

Protocols

interns

Art. 9d – Organitzar la CAE

Art. 9f  – Control accés

Estudi Seguretat i Salut Pla Seguretat i Salut

- Organització en obra

C) FUNCIONAMENT DE LA C.A.E. A NIVELL TEÒRIC



Protocols

interns

Informació de riscos
(Avaluació de Riscos)

Consignes Emergència 
(P.A.U.)

C) FUNCIONAMENT DE LA C.A.E. A NIVELL TEÒRIC

- Organització en turisme

Empresari - Titular

Contractació

i Finances

Proveïdor 

de serveis

Departament

P.R.L.

[ C.A.E. ]

Contracte

Gestió del servei



- Protocols Interns

C) FUNCIONAMENT DE LA C.A.E. A NIVELL TEÒRIC

Són els encarregats de determinar com queda integrada

la CAE, dins de la Fundació.

Per a que funcionin, és vital que siguin dissenyats,

explicats, difosos i entesos per a tots els seus

intervinents.

COL·LABORACIÓ = INTEGRACIÓ



En el cas de la CAE, el primer pas va ser crear uns requeriments de documentació, adaptats per a

cada tipologia d’activitat i els seus riscos inherents.

Les principals activitats que tenim i que ens determinen la CAE són: OBRA i TURISME.

Aquesta llista de requeriments documentals, són traslladats a la plataforma E-Coordina en forma de

preseleccions.

C) FUNCIONAMENT DE LA C.A.E. A NIVELL TEÒRIC



En una obra en construcció l’intercanvi de documentació comença ja, en fase de Projecte.

- La CAE en un entorn d’obra

C) FUNCIONAMENT DE LA C.A.E. A NIVELL TEÒRIC

Promotor
- Projecte

- ESS

Constructor
- PSS

P.R.L.

[ C.A.E. ]

Formació

Informació

Aptitud mèdica

Consignes 

emergència

Capacitació 

eines i maquinaria

Etc.



- La CAE en un entorn de turisme

C) FUNCIONAMENT DE LA C.A.E. A NIVELL TEÒRIC

Empresa
- AVR

- PAU

P.R.L.

[ C.A.E. ]

Formació

Informació

Consignes emergència

Etc.



D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA



En base a les tasques a executar, maquinària i equips a utilitzar; i als riscos i mesures preventives a implantar,

es determinarà la documentació existent en la preselecció.

< Les preseleccions són un punt de partida que cal adaptar segons les necessitats/ requeriments >

Per poder accedir al centre de treball, serà necessari disposar de la documentació sol·licitada.

Cada vegada que hi hagi un canvi, respecte les previsions fetes, caldrà tornar a avaluar la documentació

necessària.

D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA



Preselecció Obra Preselecció Turisme

D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA



Preselecció Obra Preselecció E-Coordina

D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA



El seguiment de les mesures de seguretat, així com de les condicions del entorn de treball que 

determinen la C.A.E., es porta a terme des de varis fronts.

D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA

- La CAE en un entorn d’obra

Visites de seguiment Reunions de Coordinació 

d’obra i seguretat

Visites d’obra amb el CSS



Visites de seguiment:

La Fundació te la figura de l’Assistent Tècnic en Seguretat (ATS), la funció del qual és:

▪ Complementària a la del Recurs Preventiu.

▪ Seguiment de les mesures de seguretat contemplades al PSS.

▪ Verificar que els espais visitables, estiguin lliures de riscos, abans de l’obertura al públic.

▪ Ser els ulls de la CAE sobre el terreny.

D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA



Reunions de Coordinació d’obra i seguretat:

Setmanalment es fa una reunió on es planifiquen les properes activitats i es detecten possibles

requeriments, tant a nivell documental com de projecte.

A la reunió hi assisteix el cap d’Obra, el Responsable de PRL, CSS i els subcontractistes.

En aquesta reunió, es lliura un informe on es posa en coneixement de totes les empreses

concurrents de l’obra, els encerts i les anomalies detectades en base al PSS.

També s’adjunta una taula resum amb el grau de compliment documental de la C.A.E.

Les anomalies deriven en instruccions a portar a terme, i s’assignen a responsables concrets.

D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA



Visites d’obra amb el CSS:

Durant la visita, a part de tractar temes generals de planificació, seguiment del Pla de Seguretat, 

etc., el CSS fa una auditoria documental a un treballador a l’atzar: 

< Identifica al treballador, li pregunta quina activitat fa i amb quins mitjans >

Acabada la visita, audita a la Fundació, sobre el grau de compliment de la CAE.

Verifica que la formació, capacitació, registre d’entrega d’EPI’s, etc. és l’adequada a les tasques 

observades.

Aquestes auditories són anotades al llibre de incidències. 

D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA



La tasca més difícil, alhora de coordinar activitats tan diferents, com les d’una obra en

construcció i un espai obert al públic, és la comunicació i la planificació.

- La CAE en un entorn de turisme

D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA

De cara a resoldre aquesta dificultat, la Fundació disposa d’un espai dins la intranet, on s’anoten

les tasques que es porten a terme i que poden generar una afectació entre les principals

activitats (OBRA – TURISME).



D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA

Aquest entorn col·laboratiu,

permet introduir tasques en

un espai concret, informar

de riscos i preveure una

durada.

Tota activitat d’obra amb

una afectació a turisme,

que no hagi estat validada

per PRL i pels gestors de

serveis, no està autoritzada

i no es porta a terme.



D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA



D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA



La CAE no finalitza un cop s’ha lliurat la documentació.

Cal que hi hagi un canal de comunicació periòdic i fluid, amb les diferents empreses,

per a que aquesta es mantingui actualitzada.

D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA



Per aquest motiu, la Plataforma CAE, permet fer un seguiment diari de la documentació.

Envia notificacions a les diferents empreses amb la nova documentació existent; així

com de la documentació que està a punt de caducar, entre d’altres.

D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA



No portar al dia la CAE implica:

Denegar l’accés al personal

D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA



Incompliment de KPI contractuals

D) APLICACIÓ DE LA C.A.E. A LA PRÀCTICA

No portar al dia la CAE implica:



E) RESUM



L’empresa rep de forma conjunta al contracte/
comanda, el llistat de documentació a presentar

Al contracte/ comanda li és assignada una
preselecció en funció de l’activitat

Es valida la documentació

La Fundació té una necessitat

Es genera un contracte o comanda

L’empresa i els seus treballadors tenen l’accés
validat

És una activitat d’obra en un espai visitable (Turisme).

Es revisa que l’activitat quedi recollida en un PSS
existent.

(De no ser així, es farà un nou PSS.)

Es genera una afectació de l’espai.

Es planifica l’actuació, en funció dels mitjans tècnics i dels
condicionants de l’entorn.

Es determina si la feina la farà una empresa ja existent/
concurrent o es contractarà una de nova.

E) RESUM



Aquest Projecte és associat amb un nou PSS.

(en cas que sigui necessari)

Si és una empresa existent/ concurrent, se li assigna un
nou Projecte dins del centre de treball.

El contracte o comanda arriba a C.A.E. i s’analitza el
seu contingut.

Si és una nova empresa, es dona d’alta a la plataforma.

L’empresa rep de forma conjunta al contracte/
comanda, el llistat de documentació a presentar

Al contracte/ comanda li és assignada una
preselecció en funció de l’activitat

Es valida la documentació

La Fundació té una necessitat

Es genera un contracte o comanda

L’empresa i els seus treballadors tenen l’accés
validat

E) RESUM



La preselecció assignada serà ajustada, en la fase de
validació, en funció de les tasques a executar.

L’empresa rep de forma conjunta al contracte/
comanda, el llistat de documentació a presentar

Al contracte/ comanda li és assignada una
preselecció en funció de l’activitat

Es valida la documentació

La Fundació té una necessitat

Es genera un contracte o comanda

L’empresa i els seus treballadors tenen l’accés
validat

E) RESUM



Quan l’empresa accedeix a la plataforma, li és molt fàcil
associar cada document del full de sol·licitud.

A part de penjar documentació, l’empresa també es pot
descarregar tota la documentació que la Fundació li
proporciona a través de “la biblioteca”:

- Riscos existents (AVR)

- PSS

- Consignes d’emergència

L’empresa rep de forma conjunta al contracte/
comanda, el llistat de documentació a presentar

Al contracte/ comanda li és assignada una
preselecció en funció de l’activitat

Es valida la documentació

La Fundació té una necessitat

Es genera un contracte o comanda

L’empresa i els seus treballadors tenen l’accés
validat

E) RESUM



Es genera un diàleg amb l’empresa per ajustar la
preselecció a les tasques previstes, riscos existents i
àmbit de treball.

Es valida l’afectació de l’espai

L’empresa rep de forma conjunta al contracte/
comanda, el llistat de documentació a presentar

Al contracte/ comanda li és assignada una
preselecció en funció de l’activitat

Es valida la documentació

La Fundació té una necessitat

Es genera un contracte o comanda

L’empresa i els seus treballadors tenen l’accés
validat

E) RESUM



L’empresa rep de forma conjunta al contracte/
comanda, el llistat de documentació a presentar

Al contracte/ comanda li és assignada una
preselecció en funció de l’activitat

Es valida la documentació

La Fundació té una necessitat

Es genera un contracte o comanda

L’empresa i els seus treballadors tenen
l’accés validat

El treballador es presenta al control d’accés, on el
personal de vigilància privada, verifica que apareguin en
verd a la plataforma per poder accedir.

E) RESUM



F) CONCLUSIONS



F) CONCLUSIONS

Accés a les dades des de
qualsevol dispositiu amb
punt de connexió a internet

Documentació organitzada,
consulta àgil i traçabilitat

Generació de informes
de seguiment i
compliment documental

Planificació tasques
i control d’accés

Compliment RGPD

Reduir els intermediaris
en l’intercanvi documental

Reduir l’espai físic d’arxiu i
el consum de paper

Unificar els mitjans
d’intercanvi documental
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Organitza
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