
 
 

 

 

 
NOTA RELATIVA ALS REQUISITS D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE 
DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 

 
 

L’article 2 del Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i 
delegades de prevenció, estableix que en el si de cadascun dels serveis 
territorials del departament competent en matèria de treball hi ha un registre 
territorial de delegats i delegades de prevenció, adscrit a les unitats 
administratives que gestionen el registre d'eleccions sindicals.  
 

A aquests òrgans els correspon l'organització i la gestió del funcionament dels 
registres i la tramitació dels expedients relatius al dipòsit de les comunicacions 
de designació dels delegats i delegades de prevenció. 
 
En el marc de les funcions esmentades i atesos alguns dubtes plantejats tant 
pels diferents sindicats implicats com pels propis representants dels 
treballadors en relació al tràmit de registre dels comunicats, cal establir 
instruccions complementàries al Decret 171/2010, de 16 de novembre, citat, 
per tal de millorar el dipòsit de les comunicacions a l’Autoritat Laboral, dels 
treballadors/ores designats com a delegats de prevenció de riscos laborals i 
optimitzar la informació continguda a la base de dades del citat Registre. 
 
 
 
1. Persones que poden comunicar al Registre la designació de 
delegats i delegades de prevenció 
 
Poden signar la comunicació, la representació legal dels treballadors i 
treballadores o un/a representant, amb la deguda acreditació, d'alguna de les 
organitzacions sindicals a les quals pertanyin els delegats o delegades de 
prevenció. 
 
Per tant: 
 

- President/a del Comitè d’empresa 
- Secretari/ària del Comitè d’empresa 
- Delegat/ada de personal  
- Representant acreditat de l’organització sindical corresponent 

 



 
 

 

 

Pot fer la presentació al Registre qualsevol persona, sempre i quan el 
comunicat estigui correctament complimentat i signat per les persones abans 
esmentades.  
 
La presentació esmentada es farà sens perjudici del que s’estableix, en relació 
a les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb 
les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit, a la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
 
 
2. Dades que ha de contenir la Comunicació de designació de 
delegats de prevenció 
 
 

 La comunicació del delegats/ades de prevenció ha de contenir 
necessàriament les dades següents: 
 
- Dades del centre de treball i de l’empresa (Codi compte cotització / NIF) 
 
- Dades del delegats/ades de prevenció 

 
- Data d’efecte (si no hi consta es posarà la de presentació al registre). 

 
- Signatures (si no hi ha la signatura de l’empresa, el document 
s’acceptarà igualment) 
 
- Si els delegats/ades de prevenció no són representants dels treballadors 
s’haurà d’informar del conveni col·lectiu d’aplicació, especificant l’article on 
consta que poden ser delegats de prevenció els treballadors que no tinguin la 
condició de delegats de personal i la data de la publicació del citat conveni al 
DOGC. 
 

 En rebre la documentació esmentada el Servei Territorial corresponent 
comprovarà les dades. Si tota la informació és correcta, els delegats de 
prevenció comunicats quedaran inscrits al registre. Si es troben dades 
incorrectes, des del Servei Territorial s'enviarà un requeriment d'esmena de 
dades i fins que aquest no es respongui satisfactòriament, el comunicat no 
quedarà enregistrat.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

3. Altes/Modificacions 
 
 
Alta:  
 
En cas de nou procés electoral s’han de comunicar novament tots els delegats 
de prevenció existents. 
 
No cal que es facin constar les baixes, ja que aquestes estan vinculades al 
procés electoral anterior i per tant són baixes automàtiques. 
 
 
Modificació: 
 
En cas que durant el període de 4 anys de mandat dels representants dels 
treballadors (fins que no es produeixi un nou procés electoral) es produeixin 
baixes d’aquests per renuncia, dimissió o baixa a l’empresa, caldrà presentar 
també les corresponents baixes i, si escau altes, com a delegats de prevenció. 
 
Tota modificació ha d’especificar qui és baixa i qui alta (respectant el nombre 
de delegats de prevenció en relació al nombre de delegats de personal, segons 
l’article 35.2 de la Llei 31/1995). 
 
 
 
Barcelona, 8 de juny de 2018 


