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Per a realitzar la sol·licitud és necessari aportar, junt amb la sol·licitud, el projecte annex segons la 
normativa vigent. 
  
INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DEL PROJECTE: 
Procedisca de la manera següent, una vegada haja creat el document del projecte, l’esquema de 
contingut del qual s'indica en les pàgines següents: 
  
A) CREE UNA CÒPIA DEL JUSTIFICANT QUE VULLGA ANNEXAR 
Cree el projecte seguint l’esquema del contingut i guarde'l en format PDF, amb el nom “Projecte 
Prevenció”. 
NOTA: La grandària màxima del fitxer és de 2 Mb. Preste atenció en este aspecte al crear el 
document en pdf. Si és necessari, cree diversos pdf cada un d’ells amb les distintes parts del 
contingut del projecte. 
  
B) ADJUNTE EL PROJECTE A LA SEUA SOL·LICITUD 
1.- En el procés d’interposició telemàtica de la seua sol·licitud, en el pas “3. Documentar”:

davall del document “Projecte”, vosté ja ha pressionat a “Annexar document” i després a 
“Descarregar plantilla” (que és este document d’instruccions i esquema del projecte que està 
llegint). 
  
2.- Ara, haurà de pressionar el botó                    i després seleccionar el fitxer “Proyecto  
Prevención.pdf” que acaba de crear. 
Polse “Obrir” i després en el botó                      per a adjuntar el projecte de la seua sol·licitud. 
  
Si és necessari per qüestions de la grandària del fitxer, realitze aportacions de documentació 
addicionals seleccionant el document d’annex genèric que podrà trobar en l’apartat “Documentar”. 
  
C) CONTINUE AMB EL PROCÉS DE SOL·LICITUD TELEMÀTICA 
Polse en el botó “Continuar” per a seguir amb la presentació i registre de la seua sol·licitud 
telemàtica.
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ESQUEMA DEL PROJECTE D’ACREDITACIÓ DELS SERVICIS 
DE PREVENCIÓ ALIENS 

  
a) Nom o denominació social, número d’identificació fiscal 
  
b) Aspectes de l’activitat preventiva que es pretén efectuar, amb especificació precisa en cada una de les 
especialitats o disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i 
psicosociologia aplicada i medicina del treball: 
  
En el cas de la seguretat en el treball es concretarà si les activitats preventives a desenrotllar inclouen 
aspectes preventius com els relatius a seguretat estructural, instal·lació elèctrica, protecció contra incendis, 
recipients a pressió, instal·lacions de gasos, substàncies químiques, equips de treball i aparells d’elevació, 
disseny d’instal·lacions preventives, així com qualsevol altre aspecte relacionat amb la disciplina preventiva. 
  
En el cas que l’activitat s’estenga a sectors o empreses afectades per la legislació per la qual s’aproven 
mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, 
s’especificarà en la sol·licitud. 
  
Quant a la disciplina d’higiene industrial es concretaran les activitats preventives a desenrotllar, especificant 
si estes es referixen a agents químics o a agents biològics, o a agents físics com soroll, vibracions, ambient 
tèrmic, il·luminació, radiacions ionitzants o no ionitzants, així com el disseny d’instal·lacions de ventilació 
industrial, de control d’altres agents o qualsevol altra activitat de semblant naturalesa. 
  
* En relació amb la disciplina d’ergonomia i psicosociologia aplicada, es concretaran les activitats 
preventives a desenrotllar, especificant si estes es referixen a condicions sobre ergonomia, càrrega física o 
mental de treball, disseny de tasques o llocs de treball, treball repetitiu i altres qüestions de naturalesa 
organitzativa i psicosocial, així com qualsevol altra activitat de semblant naturalesa. 
  
* Respecte a l’activitat realitzada per l’especialitat de medicina del treball, inclourà allò que s’ha determinat 
en la normativa específica sanitària, Orde de 20 de febrer de 1998, del conseller de Sanitat i Reial Decret 
843/2011, de 17 de gener, i el que establix l’art. 37.3 del Reglament dels Servicis de Prevenció. 
  
c) Àmbit territorial detallat en què es pretén realitzar les activitats preventives: relació de les comunitats 
autònomes o províncies afectades. 
  
d) Sector o subsector d’activitat productiva en què es pretén actuar segons el CNAE-2009 amb dos o tres 
dígits respectivament, llevat que es pretenga actuar amb caràcter general en tots estos, i en este cas, 
bastarà d’indicar-ho expressament. 
  
e) Previsió sobre el nombre d’empreses i volum de treballadors especificant la seua distribució territorial per 
províncies. 
  
f) En relació amb les previsions de dotació de personal, s’especificaran de forma diferenciada el nombre de 
persones amb capacitat per a desenrotllar les funcions considerades en el capítol VI del Reglament dels 
Servicis de Prevenció, diferenciant els nivells bàsic, intermedi i superior amb les seues distintes 
especialitats, així com el pla de treball previst amb esta dotació de personal, adjuntant el seu currículum 
professional i les hores de dedicació de cada una d’elles. Ha de tindre en compte els requisits següent: 
  
D’acord amb el que establix l’art. 18 i 37 del Reglament dels Servicis de Prevenció, l’entitat 
especialitzada haurà de disposar com a mínim d’un tècnic que compte amb la qualificació 
necessària per a l’exercici de les funcions de nivell superior, d’acord amb el que establix el capítol 
VI, per cada una de les quatre especialitats o disciplines preventives, excepte en el cas de 
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l’especialitat de medicina del treball que exigirà comptar, almenys, amb un metge especialista en 
medicina del treball o diplomat en Medicina d’Empresa i un ATS/DUE d’empresa. Així mateix, 
hauran de disposar del personal necessari que tinga la capacitació requerida per a desenrotllar les 
funcions dels nivells bàsic i intermedi previstes en el capítol VI, en funció de les característiques de 
les empreses cobertes pel servici. 
  
En tot cas, per a atendre les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i 
psicosociologia aplicada l’entitat especialitzada haurà de mantindre sempre en la seua plantilla un 
nombre de tècnics que no podrà ser inferior que resulte del càlcul per al dimensionament dels 
recursos humans dels servicis de prevenció, de conformitat amb el que disposa en l’annex I de 
l’Orde TIN/2504/2010, de 20 de setembre. 
  
Als efectes del càlcul de les ràtios no computaran ni el temps de presència de recursos preventius 
ni el de coordinació d’activitats empresarials. Quant al nombre de treballadors de l’empresa es 
tindran en compte els criteris previstos en l’annex I de l’esmentada orde. 
  
Per a atendre l’especialitat sanitària, l’entitat especialitzada haurà de comptar amb un director 
sanitari amb el títol d’especialista en medicina del treball. 
El nombre de professionals sanitaris i el seu horari de treball serà adequat a la població a vigilar, 
als riscos existents i a les funcions que desenrotllen, que no podrà ser inferior que resulte de 
l’aplicació dels criteris definits pel RD 843/2011, de 17 de juny. 
En cas d’actuar en diferents comunitats autònomes o províncies, s’hauran d’indicar les persones 
que participaran, així com la seua dedicació horària en cada territori. 
  
g) En relació amb els mitjans materials s’inclourà una descripció dels locals i instal·lacions, 
especificant la seua ubicació, així com els mitjans instrumentals, aparells i equips. 
  
h) En relació amb la pòlissa d’assegurança o garantia financera equivalent que cobrisca la seua 
responsabilitat (que haurà d’estar lliure de franquícies i sublímits; haurà d'incloure les activitats de 
l’annex I del Reglament dels Servicis de Prevenció, i la quantia, eficàcia i actualització de què 
preveu l’art. 23.f) del Reglament dels Servicis de Prevenció): haurà d’aportar les dades següents: 
•Entitat asseguradora 
•Número de la pòlissa 
•Quantia coberta 
•Data d’inici i final del període de cobertura de la pòlissa. 
  
i) En el cas que pretenga subcontractar de manera continuada activitats que requerisquen 
coneixements especials o instal·lacions de gran complexitat hauran d’acompanyar memòria relativa 
a estes activitats, incloent-hi els professionals o entitats que la desenrotllaran, així com la seua 
capacitat, mitjans i instal·lacions. 
  
A efectes del que disposa l’article 19.2.a) del Reglament dels Servicis de Prevenció, sobre la 
possibilitat de subcontractar els servicis d’altres professionals o entitats, es consideraran activitats 
que requerisquen coneixements especials o instal·lacions de gran complexitat, entre altres, les 
activitats de laboratoris com els clínics, microbiològics i d’higiene industrial. Això sense perjuí del 
que disposa la normativa específica sobre energia nuclear, d’acord amb l’article 1 punt tercer de 
l’Orde TIN 2504/2010, de 20 de setembre.
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EN RELACIÓ AMB L’ACREDITACIÓ DE LES CONDICIONS MÍNIMES QUE S’HAN 
DE COMPLIR: 

  
j) Organització de l’entitat per a exercir l’activitat preventiva, segons l’article 17.1 apartat a) del 
Reglament dels Servicis de Prevenció. 
  
k) Els experts en les especialitats mencionades en el punt e) actuaran de forma coordinada, en 
particular, en relació amb les funcions relatives al disseny preventiu dels llocs de treball, la 
identificació i avaluació dels riscos, els plans de prevenció i els plans de formació dels 
treballadors. 
  
l) Adjuntar fotocòpies compulsades/confrontades dels documents que acrediten tant la titulació 
universitària com els nivells de formació preventiva de conformitat amb el Reglament dels Servicis 
de Prevenció dels mitjans humans referenciats en el punt anterior. 
  
m) En la previsió sobre el nombre d’empreses i volum de treballadors s’haurà d’especificar la seua 
distribució territorial (províncies) i tarifes de cotització o CNAE 2009 a fi de poder verificar que 
l’entitat especialitzada complix amb les ràtios requerides de conformitat amb el annex I de l’Orde 
TIN/2504/2010, de 20 de setembre. 
  
n) En relació amb els mitjans materials s’inclourà: 
  
1) Instal·lacions - centres de treball (locals): 
* Adjuntar plànols de cada un dels centres de treball, especificant la seua ubicació i indicant 
  superfícies i ús previ de cada dependència d'estos. 
* Descripció de la instal·lació de protecció contra incendis, vies d’evacuació, mitjans de 
  primers auxilis, enllumenat d’emergència, senyalització, accessibilitat a persones amb 
  discapacitat, i ubicació del quadro elèctric principal de cada un dels centres de treball. 
  
2) Recursos instrumentals-equips: 
S'haurà de disposar de forma permanent dels recursos instrumentals mínims a què es referix 
l’article 18 del Reglament dels Servicis de Prevenció, i que s’especifiquen en l’annex II de 
l’Orde TIN/2504/2010, de 20 de setembre, i en l’annex III del RD 843/2011, de 17 de juny. 
* S'haurà de disposar d’un procediment o sistema de gestió que garantisca el calibratge dels 
  equips abans esmentats, la retirada de servici dels equips no calibrats o fora de calibratge i 
  dels criteris d’acceptació i/o rebuig dels equips sotmesos a calibratge. 
* S'haurà de disposar d’un pla de manteniment dels equips abans referenciats.
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I TINGA EN COMPTE QUE: 
  
AUTORITZACIÓ I REGISTRE PER LES AUTORITATS SANITÀRIES DELS 
CENTRES SERVICIS I ESTABLIMENTS SANITARIS DELS SERVICIS DE 
PREVENCIÓ ALIENS. 
  
L’article 2.2 del RD 843/2011, de 17 de juny, establix que les instal·lacions, centres i servicis 
sanitaris dels servicis de prevenció aliens hauran de sol·licitar i obtindre, amb caràcter previ a 
l’inici de la seua activitat, la corresponent autorització administrativa per part de l’autoritat 
sanitària competent. 
  
Correspon a les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions, el 
funcionament, la modificació i, si és el cas, el tancament de tots els centres, servicis i 
establiments sanitaris ubicats en el seu àmbit territorial, perquè així ho disposa l’art. 3.1 del RD 
1277/2003, de 10 d’octubre, que establix les bases generals sobre autorització de centres, 
servicis i establiments sanitaris. 
  
CONCLUSIÓ: 
  
1.- Les instal·lacions i centres sanitaris dels servicis de prevenció aliens han de ser objecte 
d’aprovació per a realitzar la vigilància de la salut dels treballadors complint el que establix 
principalment en el RD 843/2011, i registre com a centre sanitari, RD 1277/2033 i Decret 
176/2004, del Consell de la Generalitat, del Registre Autonòmic de Centres, Servicis i 
Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana, per l’administració sanitària. 
  
2.- La instal·lació i funcionament de qualsevol centre, servici o establiment sanitari en l’àmbit 
territorial d’una comunitat autònoma ha de ser necessàriament autoritzat per l’autoritat sanitària 
competent en este àmbit. L’àmbit territorial d’esta autorització sanitària és de caràcter autonòmic. 
  
3.- No ha de confondre’s esta autorització sanitària amb l’acreditació per a actuar com a servicis 
de prevenció aliens que disposa l’art. 35.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals, segons el qual per a poder actuar com a servicis de prevenció aliens, les entitats 
especialitzades hauran de ser objecte d’una acreditació per l’autoritat laboral, per mitjà de la 
comprovació que reunixen els requisits que s’establisquen reglamentàriament i amb l’aprovació 
prèvia de l’autoritat sanitària quant als aspectes de caràcter sanitari.
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Per a realitzar la sol·licitud és necessari aportar, junt amb la sol·licitud, el projecte annex segons la
normativa vigent.
 
INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DEL PROJECTE:
Procedisca de la manera següent, una vegada haja creat el document del projecte, l’esquema de
contingut del qual s'indica en les pàgines següents:
 
A) CREE UNA CÒPIA DEL JUSTIFICANT QUE VULLGA ANNEXAR
Cree el projecte seguint l’esquema del contingut i guarde'l en format PDF, amb el nom “Projecte
Prevenció”.
NOTA: La grandària màxima del fitxer és de 2 Mb. Preste atenció en este aspecte al crear el
document en pdf. Si és necessari, cree diversos pdf cada un d’ells amb les distintes parts del
contingut del projecte.
 
B) ADJUNTE EL PROJECTE A LA SEUA SOL·LICITUD
1.- En el procés d’interposició telemàtica de la seua sol·licitud, en el pas “3. Documentar”:
davall del document “Projecte”, vosté ja ha pressionat a “Annexar document” i després a
“Descarregar plantilla” (que és este document d’instruccions i esquema del projecte que està
llegint).
 
2.- Ara, haurà de pressionar el botó                    i després seleccionar el fitxer “Proyecto 
Prevención.pdf” que acaba de crear.
Polse “Obrir” i després en el botó                      per a adjuntar el projecte de la seua sol·licitud.
 
Si és necessari per qüestions de la grandària del fitxer, realitze aportacions de documentació
addicionals seleccionant el document d’annex genèric que podrà trobar en l’apartat “Documentar”.
 
C) CONTINUE AMB EL PROCÉS DE SOL·LICITUD TELEMÀTICA
Polse en el botó “Continuar” per a seguir amb la presentació i registre de la seua sol·licitud
telemàtica.
ESQUEMA DEL PROJECTE D’ACREDITACIÓ DELS SERVICIS
DE PREVENCIÓ ALIENS
 
a) Nom o denominació social, número d’identificació fiscal
 
b) Aspectes de l’activitat preventiva que es pretén efectuar, amb especificació precisa en cada una de les especialitats o disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del treball:
 
En el cas de la seguretat en el treball es concretarà si les activitats preventives a desenrotllar inclouen aspectes preventius com els relatius a seguretat estructural, instal·lació elèctrica, protecció contra incendis, recipients a pressió, instal·lacions de gasos, substàncies químiques, equips de treball i aparells d’elevació, disseny d’instal·lacions preventives, així com qualsevol altre aspecte relacionat amb la disciplina preventiva.
 
En el cas que l’activitat s’estenga a sectors o empreses afectades per la legislació per la qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, s’especificarà en la sol·licitud.
 
Quant a la disciplina d’higiene industrial es concretaran les activitats preventives a desenrotllar, especificant si estes es referixen a agents químics o a agents biològics, o a agents físics com soroll, vibracions, ambient tèrmic, il·luminació, radiacions ionitzants o no ionitzants, així com el disseny d’instal·lacions de ventilació industrial, de control d’altres agents o qualsevol altra activitat de semblant naturalesa.
 
* En relació amb la disciplina d’ergonomia i psicosociologia aplicada, es concretaran les activitats preventives a desenrotllar, especificant si estes es referixen a condicions sobre ergonomia, càrrega física o mental de treball, disseny de tasques o llocs de treball, treball repetitiu i altres qüestions de naturalesa organitzativa i psicosocial, així com qualsevol altra activitat de semblant naturalesa.
 
* Respecte a l’activitat realitzada per l’especialitat de medicina del treball, inclourà allò que s’ha determinat en la normativa específica sanitària, Orde de 20 de febrer de 1998, del conseller de Sanitat i Reial Decret 843/2011, de 17 de gener, i el que establix l’art. 37.3 del Reglament dels Servicis de Prevenció.
 
c) Àmbit territorial detallat en què es pretén realitzar les activitats preventives: relació de les comunitats autònomes o províncies afectades.
 
d) Sector o subsector d’activitat productiva en què es pretén actuar segons el CNAE-2009 amb dos o tres dígits respectivament, llevat que es pretenga actuar amb caràcter general en tots estos, i en este cas, bastarà d’indicar-ho expressament.
 
e) Previsió sobre el nombre d’empreses i volum de treballadors especificant la seua distribució territorial per províncies.
 
f) En relació amb les previsions de dotació de personal, s’especificaran de forma diferenciada el nombre de persones amb capacitat per a desenrotllar les funcions considerades en el capítol VI del Reglament dels Servicis de Prevenció, diferenciant els nivells bàsic, intermedi i superior amb les seues distintes especialitats, així com el pla de treball previst amb esta dotació de personal, adjuntant el seu currículum professional i les hores de dedicació de cada una d’elles. Ha de tindre en compte els requisits següent:
 
D’acord amb el que establix l’art. 18 i 37 del Reglament dels Servicis de Prevenció, l’entitat
especialitzada haurà de disposar com a mínim d’un tècnic que compte amb la qualificació necessària per a l’exercici de les funcions de nivell superior, d’acord amb el que establix el capítol VI, per cada una de les quatre especialitats o disciplines preventives, excepte en el cas de 
l’especialitat de medicina del treball que exigirà comptar, almenys, amb un metge especialista en medicina del treball o diplomat en Medicina d’Empresa i un ATS/DUE d’empresa. Així mateix, hauran de disposar del personal necessari que tinga la capacitació requerida per a desenrotllar les funcions dels nivells bàsic i intermedi previstes en el capítol VI, en funció de les característiques de les empreses cobertes pel servici.
 
En tot cas, per a atendre les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i
psicosociologia aplicada l’entitat especialitzada haurà de mantindre sempre en la seua plantilla un
nombre de tècnics que no podrà ser inferior que resulte del càlcul per al dimensionament dels
recursos humans dels servicis de prevenció, de conformitat amb el que disposa en l’annex I de
l’Orde TIN/2504/2010, de 20 de setembre.
 
Als efectes del càlcul de les ràtios no computaran ni el temps de presència de recursos preventius ni el de coordinació d’activitats empresarials. Quant al nombre de treballadors de l’empresa es tindran en compte els criteris previstos en l’annex I de l’esmentada orde.
 
Per a atendre l’especialitat sanitària, l’entitat especialitzada haurà de comptar amb un director
sanitari amb el títol d’especialista en medicina del treball.
El nombre de professionals sanitaris i el seu horari de treball serà adequat a la població a vigilar, als riscos existents i a les funcions que desenrotllen, que no podrà ser inferior que resulte de l’aplicació dels criteris definits pel RD 843/2011, de 17 de juny.
En cas d’actuar en diferents comunitats autònomes o províncies, s’hauran d’indicar les persones que participaran, així com la seua dedicació horària en cada territori.
 
g) En relació amb els mitjans materials s’inclourà una descripció dels locals i instal·lacions,
especificant la seua ubicació, així com els mitjans instrumentals, aparells i equips.
 
h) En relació amb la pòlissa d’assegurança o garantia financera equivalent que cobrisca la seua
responsabilitat (que haurà d’estar lliure de franquícies i sublímits; haurà d'incloure les activitats de
l’annex I del Reglament dels Servicis de Prevenció, i la quantia, eficàcia i actualització de què preveu l’art. 23.f) del Reglament dels Servicis de Prevenció): haurà d’aportar les dades següents:
•Entitat asseguradora
•Número de la pòlissa
•Quantia coberta
•Data d’inici i final del període de cobertura de la pòlissa.
 
i) En el cas que pretenga subcontractar de manera continuada activitats que requerisquen
coneixements especials o instal·lacions de gran complexitat hauran d’acompanyar memòria relativa
a estes activitats, incloent-hi els professionals o entitats que la desenrotllaran, així com la seua
capacitat, mitjans i instal·lacions.
 
A efectes del que disposa l’article 19.2.a) del Reglament dels Servicis de Prevenció, sobre la
possibilitat de subcontractar els servicis d’altres professionals o entitats, es consideraran activitats
que requerisquen coneixements especials o instal·lacions de gran complexitat, entre altres, les
activitats de laboratoris com els clínics, microbiològics i d’higiene industrial. Això sense perjuí del que disposa la normativa específica sobre energia nuclear, d’acord amb l’article 1 punt tercer de l’Orde TIN 2504/2010, de 20 de setembre.
EN RELACIÓ AMB L’ACREDITACIÓ DE LES CONDICIONS MÍNIMES QUE S’HAN
DE COMPLIR:
 
j) Organització de l’entitat per a exercir l’activitat preventiva, segons l’article 17.1 apartat a) del
Reglament dels Servicis de Prevenció.
 
k) Els experts en les especialitats mencionades en el punt e) actuaran de forma coordinada, en
particular, en relació amb les funcions relatives al disseny preventiu dels llocs de treball, la
identificació i avaluació dels riscos, els plans de prevenció i els plans de formació dels treballadors.
 
l) Adjuntar fotocòpies compulsades/confrontades dels documents que acrediten tant la titulació
universitària com els nivells de formació preventiva de conformitat amb el Reglament dels Servicis de Prevenció dels mitjans humans referenciats en el punt anterior.
 
m) En la previsió sobre el nombre d’empreses i volum de treballadors s’haurà d’especificar la seua
distribució territorial (províncies) i tarifes de cotització o CNAE 2009 a fi de poder verificar que
l’entitat especialitzada complix amb les ràtios requerides de conformitat amb el annex I de l’Orde
TIN/2504/2010, de 20 de setembre.
 
n) En relació amb els mitjans materials s’inclourà:
 
1) Instal·lacions - centres de treball (locals):
* Adjuntar plànols de cada un dels centres de treball, especificant la seua ubicació i indicant
  superfícies i ús previ de cada dependència d'estos.
* Descripció de la instal·lació de protecció contra incendis, vies d’evacuació, mitjans de
  primers auxilis, enllumenat d’emergència, senyalització, accessibilitat a persones amb
  discapacitat, i ubicació del quadro elèctric principal de cada un dels centres de treball.
 
2) Recursos instrumentals-equips:
S'haurà de disposar de forma permanent dels recursos instrumentals mínims a què es referix
l’article 18 del Reglament dels Servicis de Prevenció, i que s’especifiquen en l’annex II de
l’Orde TIN/2504/2010, de 20 de setembre, i en l’annex III del RD 843/2011, de 17 de juny.
* S'haurà de disposar d’un procediment o sistema de gestió que garantisca el calibratge dels
  equips abans esmentats, la retirada de servici dels equips no calibrats o fora de calibratge i
  dels criteris d’acceptació i/o rebuig dels equips sotmesos a calibratge.
* S'haurà de disposar d’un pla de manteniment dels equips abans referenciats.
I TINGA EN COMPTE QUE:
 
AUTORITZACIÓ I REGISTRE PER LES AUTORITATS SANITÀRIES DELS
CENTRES SERVICIS I ESTABLIMENTS SANITARIS DELS SERVICIS DE
PREVENCIÓ ALIENS.
 
L’article 2.2 del RD 843/2011, de 17 de juny, establix que les instal·lacions, centres i servicis sanitaris dels servicis de prevenció aliens hauran de sol·licitar i obtindre, amb caràcter previ a l’inici de la seua activitat, la corresponent autorització administrativa per part de l’autoritat sanitària competent.
 
Correspon a les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions, el
funcionament, la modificació i, si és el cas, el tancament de tots els centres, servicis i establiments sanitaris ubicats en el seu àmbit territorial, perquè així ho disposa l’art. 3.1 del RD 1277/2003, de 10 d’octubre, que establix les bases generals sobre autorització de centres, servicis i establiments sanitaris.
 
CONCLUSIÓ:
 
1.- Les instal·lacions i centres sanitaris dels servicis de prevenció aliens han de ser objecte
d’aprovació per a realitzar la vigilància de la salut dels treballadors complint el que establix
principalment en el RD 843/2011, i registre com a centre sanitari, RD 1277/2033 i Decret 176/2004, del Consell de la Generalitat, del Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana, per l’administració sanitària.
 
2.- La instal·lació i funcionament de qualsevol centre, servici o establiment sanitari en l’àmbit
territorial d’una comunitat autònoma ha de ser necessàriament autoritzat per l’autoritat sanitària
competent en este àmbit. L’àmbit territorial d’esta autorització sanitària és de caràcter autonòmic.
 
3.- No ha de confondre’s esta autorització sanitària amb l’acreditació per a actuar com a servicis de prevenció aliens que disposa l’art. 35.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals, segons el qual per a poder actuar com a servicis de prevenció aliens, les entitats
especialitzades hauran de ser objecte d’una acreditació per l’autoritat laboral, per mitjà de la
comprovació que reunixen els requisits que s’establisquen reglamentàriament i amb l’aprovació
prèvia de l’autoritat sanitària quant als aspectes de caràcter sanitari.
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