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El Gremi de Tallers de Reparació i Venda d'Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de 

Barcelona manté un acord de col·laboració amb SPASS, Servei de Prevenció Aliè en 

Seguretat i Salut Laboral SL, empresa acreditada amb el núm. SP-002/2000 pel 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, com a Servei de Prevenció Aliè en 

Riscos Laborals. 

 

Aquest acord ofereix a tots els associats al Gremi la possibilitat de contractar de forma 

integral i preferencial el Servei de Prevenció Aliè que contempla la totalitat de les especialitats 

que determina la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (incloent el desenvolupament de les 

activitats tècniques i sanitàries, així com la informació i formació necessària i obligatòria del 

personal). 

Les empreses associades al Gremi compliran el preceptiu, en quan a la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals i tot això amb uns preus molt ajustats. 

La prevenció tècnica inclou les activitats de les especialitats de Seguretat, Higiene Industrial, 
Ergonomia i psicosociologia aplicada. La medicina del treball inclou la vigilància de la salut i el 
reconeixement mèdic laboral específic amb analítiques i segons el protocol determinat en funció del 
lloc de treball. 

La petició d’aquest serveis es farà mitjançant el full adjunt “PETICIÓ D’INFORMACIÓ DEL SERVEI 
DE PREVENCIÓ”,  que s’haurà d’enviar degudament complimentat al GREMI: 
                 
                              e-mail:  mas.montse@centrem.cat 
 
Una vegada rebuda la petició, el Servei de Prevenció SPASS es posarà en contacte amb l’empresa 
a fi de formalitzar el contracte e iniciar l’activitat preventiva. 

TARIFES DE PREUS 
XAPA I PINTURA 

TARIFES DE PREUS 
MECÀNICA 

MOLT IMPORTANT 
 

Recordem a les empreses que tinguin contractat un altre Servei de Prevenció i vulguin 
donar-se de baixa, ho hauran de notificar 1 o 2 mesos per endavant del seu venciment, 
depenent dels serveis que  tingui contractats.  

ACORD AMB SPASS,  
Servei de Prevenció Aliè en Seguretat i Salut Laboral SL 
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