
 

Certificat acreditatiu de l’organització preventiva adequada a la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 

 

 
Albert Salvadó Fernández, gerent de GEFA PREVEN, S.L., entitat acreditada com a 
Servei de Prevenció Aliè en Seguretat i Salut Laboral amb el núm. de registre TE 
1/2002, expedit pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, 
 
 

CERTIFICA: 
 
Que des del 19/11/2004 té formalitzat amb l’empresa MUNTATGES SAFEL, SL,  amb 
CIF:  B25433186, un concert de l’activitat preventiva, a l’empara d’allò que disposa 
l’article 20 del Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció.  
 
Que, d’acord amb les clàusules del concert, la prestació de serveis inclou les següents 
disciplines preventives (marqueu les que correspongui i indiqueu breument les 
activitats preventives concertades.)  
 

Disciplines Activitats preventives desenvolupades 

  
       
      Seguretat en el treball 

Identificació, Avaluació i Proposta de Mesures Correctores dels 
Riscos de Seguretat. Estudis Específics. Assessorament i supervisió 
del control de l’ eficàcia de les mesures preventives adoptades. 
Programes de formació. Anàlisi de les necessitats d’actuacions en cas 
d’emergència. Mesures d’’Emergència. 

      
   
     Higiene industrial 

Identificació, Avaluació i Proposta de Mesures Correctores dels 
Riscos d’Higiene. Estudis Específics. Assessorament i supervisió del 
control de l’ eficàcia de les mesures preventives adoptades. 
Programes de formació. Valoració de la necessitat o no de realitzar 
medicions. 

        
       Ergonomia i   
       Psicosociologia 

Identificació, Avaluació i Proposta de Mesures Correctores dels 
Riscos d’Ergonomia. Estudis Específics. Assessorament i supervisió 
del control de l’ eficàcia de les mesures preventives adoptades. 
Programes de formació.. 

 
Que, d’acord amb el previst a la clàusula sisena del concert, aquest es troba 
actualment en vigor i al corrent de pagament fins el 15/11/2020. 
 
Tortosa, 18 de desembre de 2019. 
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Tel. 902 367 507     www.previntegral.com

CENTRE MÈDIC PLA D'URGELL, SA com a Servei de Prevenció Aliè, acreditat per 
la Generalitat de Catalunya amb el registre SP-002/2001LL,

CERTIFICA
Que, d'acord amb el capítol III del Reglament de serveis de prevenció 39/1997, en 
què es fa referència a les diferents modalitats organitzatives, i segons ens consta en 
el nostre arxiu, l'empresa Muntatges Safel, SL amb CIF B25433186 té concertades 
amb Centre Mèdic Pla d'Urgell, SA, les especialitats previstes en l'esmentat 
Reglament de vigilància de la salut  durant un any a partir del 14/02/2020 fins al 
14/02/2021, estant al corrent de pagament . 

Segell i signatura:

 

Centre Mèdic Pla d'Urgell, S.A.

Mollerussa, 14/02/20

.
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