
IKASTAROA: SEGURTASUN ETA 

OSASUN KOORDINATZAILEAK 

PROIEKTURIK GABEKO OBRETAN

TXOSTENGILEA: Fernando Espinosa Gutiérrez Jn. Lan-

Arriskuen Prebentzioan Teknikaria.

LAGUNTZAILEA

Zuzeneko emankizuna 

Jarraitu interneten!

ANTOLATZAILEA



Proiekturik gabeko eraikuntzako obra batean segurtasun- eta osasun-

koordinatzaileak kontuan izan beharreko prozedurak eta funtsezko

alderdiak sakon aztertuko dira, batez ere ikuspegi praktiko batetik; izan

ere, oso lagungarria gertatuko baitzaio mota honetako galderei erantzunak

aurkitzeko orduan:

– Zeintzuk dira segurtasun- eta osasun-koordinatzailearen zereginak eta

betekizunak proiekturik gabeko obretan?

– Nolako lan-metodoak erabil ditzake koordinazioan?

– Nolatan planifika dezake koordinatzailearen lana?

– Nola dokumentatu lan teknikoa?

Txostengileak berak koordinatutako benetako obra batzuen adibide

praktikoak jorratuko dira, eta koordinatzaileak konpondu beharreko era

askotariko egoerak aztertuko dira bertan.

Txostengileak

Fernando Espinosa Gutiérrez Jn. Arkitekto Teknikoa. Lan-Arriskuen 

Prebentzioan Teknikaria. "Consejos y documentos para coordinar la 

seguridad de una obra" argitalpenaren egilea. "Guía de gestión preventiva 

en obras de comunidades de propietarios" obraren egilekidea.

Helburuak



1. JARDUNALDIA: PROIEKTURIK GABEKO OBRAK. ZEHAZTAPEN ETA

BEREZITASUN DOKUMENTALAK, ADMINISTRATIBOAK ETA KUDEAKETA-

MAILAKOAK SEGURTASUN ETA OSASUN KOORDINATZAILEARENTZAT.

- Egin beharreko obraren proiektua zehaztu.

- Zer da, orduan, proiekturik gabeko obra bat?

- Nahitaezkoa al da egoera honetan segurtasun- eta osasun-

koordinatzailerik izendatzea?

- Koordinazioaz arduratzen den teknikariaren zereginak. Praktikan

jartzearen hainbat adibide.

- Lanei hasiera emateko, Administrazioaren aurrean gestionatu beharreko

izapideen araberako dokumentazio teknikoa.

- Eta zer prebentzio-dokumentu erabiltzen da arriskuen prebentziorako?

- Arau-mailako erreferentziaren bat? Nola koordinatuko dut, orduan?

Topatuko ditudan zailtasun nagusiak.

- Proiektua "duten" eta "ez duten" obren arteko aldeak gestioaren

ikuspegitik.

- Gure zereginak eraginkortasunez betetzeko aholkuak eta gomendioak.

2. JARDUNALDIA: SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA BAT EGITEA.

- Esku hartzen duten eragileen betebehar orokorrak: sustatzailea,

kontratista, azpikontratista...

- Gestio dokumentalen laburpena egoera honetan.

- 1. adibidea. Heziketa-zentro batean espazioak fisioterapia aretora

egokitzea.

- 2. adibidea. Heziketa-zentro batean kanpo-arotzeriak ordeztea.

Programa



MARTXOKO EGUTEGIA

2021eko martxoak 17 eta 18, asteazkena eta osteguna 16:00-20:30h 

(penintsulako ordua).

Ez-Elkargokideak: 90 €

Elkargokideak (AATEIEO): 45 €

8 irakastordu.

IZEN-EMATEAK ZEURE ELKARGOAREN BIDEZ

Bideokonferentzia bidez online zuzenean

A As Az O Os L I

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Ikasleku mugatuak, beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea 

2021eko martxoaren 12a baino lehen, 13:00era arte (penintsulako 

ordua). Ikaslekuak gaindituz gero, izen-emateen ordenari jarraituko 

zaio

«Irakaskuntza ez-ofiziala da eta ez dakar berekin izaera ofizialeko titulurik edo 

gisa horretako profesionaltasun-agiririk lortzea»

Almeríako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren 

EGOITZA

Antonio González Egea kalea, 11, 04001 - Almería. Tel: 950 62 12 00


