
Comunicación á empresa sobre a obriga de protección de 
traballadores/as especialmente sensibles a determinados 
riscos

De ............................................................................................................ Delegado/a de Prevención

A .................................................................................................................. (Director,  Xerente,  Xefe 

de Persoal, etc.) da Empresa .............................................................................................................

Lugar e Data .......................................................................................................................................

Asunto: Información sobre a obriga empresarial de protección de traballadores/as especialmente 
sensibles ante determinados riscos.

Mediante este escrito este delegado/a quere informar á empresa  do seguinte:

  Que no artigo 25 da Lei de Prevención de Riscos Laborais sobre “protección de traballadores/
as especialmente sensibles ante determinados riscos”, exponse a obriga empresarial de 
garantir especifi camente a protección dos traballadores/as que sexan especialmente 
sensibles a determinados riscos, debido entre outras cosas, a súa situación recoñecida 
de incapacidade física.  

  Que para para tal fi n, a empresa terá en conta estes aspectos específi cos nas avaliacións 
dos riscos e adoptará as medidas preventivas e de protección necesarias. 

  Que son infraccións graves, tal e como se establecen no artigo 12 da Lei sobre Infraccións 
e Sancións na Orde Social, das que se poden derivar responsabilidades civís e incluso 
penais, “non levar a cabo as avaliacións de riscos e, no seu caso, as súas actualizacións e 
revisións, así como os controis periódicos das condicións de traballo e da actividade dos 
traballadores que procedan, ...” e a “adscrición de traballadores a postos de traballo que 
teñan condicións incompatibles coas súas características persoais...”.

  E polo que solicito:

  Se avalíe específi camente o posto de traballo e situación do traballador/a .........................
............................., que ten recoñecida unha ...................................................................... .

  Que a empresa adapte, en función dos resultados de dita avaliación, o posto de traballo as 
súas circunstancias ou se é necesario busque outro alternativo, de tal maneira que non se 
poña en perigo a el/a mesmo/a ou a terceiros, durante o desenvolvemento do seu traballo..

  Que a empresa garanta o dereito de información e participación en materia de Prevención 
de Riscos Laborais neste asunto en concreto.

Asdo ...........................................
Delegado de Prevención

Recibín empresa:
Data:
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