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Modificació taula 9.1 (incorporació de la referència de les IT pendents ja
realitzades)
2
S’inclou codi de classificació documental URV i el títol de “pla de prevenció de
riscos laborals de la URV”
3
S’inclou l’estructura organitzativa de la URV a l’apartat de política.
S’actualitza la taula resum dels documents del model de gestió (annex 9)
introduint:
- Codi de bones pràctiques per prevenir l’assetjament
- IT-PGPRL-03-01
- IT-PGPRL-04-17
4
Modificació de la taula 9.1 (incorporació del pla d’informació i formació i
esmena de l’error en el títol de la IT-PGPRL-19-02)
5
S’inclou al CODI l’acrònim MGPRL (pla PRL)
6
Al nom Model URV s’afegeix pla de prevenció URV i s’inclou la referència a
l’article de la llei relatiu al pla de prevenció.
7
S’esmenten les unitats administratives com unitats organitzatives URV.
8
S’inclou la figura del delegat/da del rector i el canvi de nom del servei de
gestió de la recerca
9
Modificació de la taula 9.1 ( incorporació del programa d’informació i formació
dels riscos del lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
associades al quadre resum així com la revisió del pla de prevenció de riscos
laborals de la URV ).
10
Es puntualitzen funcions ja descrites al pla i altres modalitats preventives.
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1. PREÀMBUL
Tant la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, com el Reial decret
39/97, de 17 de gener, mitjançant el qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció,
estableixen en els capítols 3 i 1, respectivament, el dret dels treballadors i l’obligació dels
empresaris d’integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les activitats que du a
terme l’empresa.
Així, doncs, el Consell de Govern de la URV (GdG) va aprovar, en la sessió ordinària del 10
de juliol del 2003, el “Manual de prevenció de riscos laborals”, amb l’objectiu de donar
resposta als requeriments legals vigents.
La Llei 54/2003, de 12 de desembre, reforma el marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals i reforça l’obligació d’integrar la prevenció de riscos en el sistema general de gestió
de l’empresa (Universitat), tant en el conjunt de les activitats com en tots els nivells jeràrquics,
implantant i aplicant un pla de prevenció de riscos laborals.
El RD 604/2006, que modifica el RD 39/97 Reglament dels serveis de prevenció, estableix
que el pla de prevenció de riscos laborals és l’eina mitjançant la qual s’integra l’activitat
preventiva de l’empresa en el seu sistema general de gestió i estableix i la política de
prevenció de riscos laborals.
El Consejo de Universidades va aprovar, en la sessió plenària del 22 de setembre de 2011,
un acord pel qual s’establien les directrius per adaptar la legislació de riscos laborals a la
Universitat, promoure i estendre la cultura de la prevenció a la comunitat universitària.
La normativa interna de la URV en l’àmbit preventiu, aprovada per CdG, és del juliol del 2003,
i tant la normativa vigent com la realitat actual de la institució han evolucionat
substancialment. Això ha fet necessari que s’hagi d’actualitzar per satisfer les necessitats
preventives actuals i les d’un futur proper.
En aquest sentit, el CdG de la URV va aprovar en la sessió ordinària del 22 de desembre de
2011 el Pla director de la prevenció de riscos laborals de la Universitat. El document
encarregava a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals (OPRL) que elaborés durant el 2012
una proposta per actualitzar el manual aprovat el 2003 integrant la prevenció en les activitats
de recerca i la coordinació preventiva.
El present document, doncs, dóna resposta a l’encàrrec del CdG del desembre del 2011,
estableix les bases del Pla de prevenció de la URV i, en definitiva, del model de gestió de
riscos laborals de la URV, tant en l’àmbit intern (centres, departaments, instituts, unitats,
serveis i altres estructures que la URV pugui crear) com en la relació amb persones i altres
entitats amb personalitat jurídica pròpia en què la URV participi (centres de recerca,
fundacions, centres tecnològics, etc.) o que realitzin part de la seva activitat en espais de la
URV.
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2. POLÍTICA
La URV té la voluntat d’identificar, avaluar i eliminar els riscos laborals, així com controlar
aquells que no es puguin eliminar, per garantir unes condicions de treball òptimes en aquesta
matèria, basant-se en els principis següents:


L’interès dels òrgans de govern per obtenir un alt nivell de prevenció en totes les
missions de la Universitat: la docència, la recerca, la transferència de coneixement
i la gestió.



La integració de la prevenció en el conjunt d’activitats, jerarquies, relacions i
organitzacions que afecten la Universitat.



L’homogeneïtzació dels nivells de seguretat exigibles per a qualsevol persona que
es relacioni amb la Universitat.



La coresponsabilitat preventiva de tots els agents implicats, tant interns com
externs a la URV.



La prevenció de riscos laborals com una eina institucional d’avantatge competitiu i
de millora contínua.

Els mitjans establerts per assolir la política de prevenció de riscos laborals són
fonamentalment:


Definir i integrar les funcions i les responsabilitats en prevenció de riscos laborals
en els càrrecs i llocs de treball de la URV.



Establir nivells de seguretat bàsics i obligatoris per a la URV i per a tots els agents
que es relacionin amb la institució.



Establir plans de formació en prevenció de riscos laborals bàsics i obligatoris.



Implantar canals de comunicació preventiva, interns i externs.



Planificar la prevenció assignant recursos, responsables i terminis.



Implantar i mantenir, perseguint la millora contínua, un model de gestió preventiva
eficient, sistemàtic i conegut per tots els agents implicats.

La gestió preventiva de la URV s’integra dins de l’estructura organitzativa de la
institució, la qual és la següent:
 El govern de la Universitat és exercit pels òrgans col·legiats i unipersonals
d’àmbit general de la Universitat i d’àmbit particular de cadascuna de les seves
estructures.
 El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat
universitària. El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la
Universitat. El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat. El
Consell de Direcció és l’òrgan consultiu i d’assessorament del rector en la
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direcció, coordinació i execució de la política i la gestió de la Universitat. El
rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i qui la representa.

D’acord amb el que estableix l’Estatut, la URV està integrada per les estructures
següents:
Departaments :
Els departaments són les estructures bàsiques per organitzar l’activitat del col·lectiu
docent i investigador.
La Universitat està estructurada en aquests moments en els departaments següents:
- Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
- Departament de Bioquímica i Biotecnologia
- Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
- Departament de Dret Privat, Processal i Financer
- Departament de Dret Públic
- Departament d’Economia
- Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
- Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
- Departament d’Enginyeria Mecànica
- Departament d’Enginyeria Química
- Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys
- Departament d’Estudis de Comunicació
- Departament de Filologia Catalana
- Departament de Filologies Romàniques
- Departament de Geografia
- Departament de Gestió d’Empreses
- Departament d’Història i Història de l’Art
- Departament d’Infermeria
- Departament de Medicina i Cirurgia
- Departament de Pedagogia
- Departament de Psicologia
- Departament de Química Analítica i Química Orgànica
- Departament de Química Física i Inorgànica
- Unitat Predepartamental d’Arquitectura
Facultats i escoles:
Les facultats i escoles són els centres encarregats d’organitzar els ensenyaments i els
processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixin a obtenir títols
acadèmics de caràcter oficial i de validesa a tot el territori estatal i els altres títols que
tinguin adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància.
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La Universitat està estructurada en aquests moments en els centres següents:
- Facultat de Química de Tarragona
- Facultat de Lletres de Tarragona
- Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus
- Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de Tarragona
- Facultat de Ciències Jurídiques de Tarragona
- Facultat d’Economia i Empresa de Reus
- Facultat d’Enologia de Tarragona
- Facultat d’Infermeria de Tarragona
- Facultat de Turisme i Geografia de Vila-seca
- Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Tarragona
- Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de Tarragona
- Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus.
Altres estructures universitàries:
- Campus Terres de l’Ebre
- Escola de Postgrau i Doctorat
- Institut de Ciències de l’Educació
- Seu del Baix Penedès (Coma-ruga, el Vendrell)
Centres de recerca i d’estudis propis
- Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC)
- Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/nanosistemes
(EMaS)
- Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret
(CEDAT)
- Centre de Recerca en Canvi Climàtic al campus Terres de l’Ebre (C3)
- Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP)
- Centre de Recerca en Antropologia Mèdica (MARC)
- Centre d’Estudis Hispànics
- Centre d’estudis de conflictes socials (CECOS)
Càtedres per al foment de la transferència de coneixement i la innovació:
- Càtedra URV-DOW de Desenvolupament Sostenible
- Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses
- Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial
- Càtedra URV-Repsol d’ExcelClència en Comunicació
- Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades
- Càtedra d’Economia Local i Regional
- Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City
- Càtedra Energia i Desenvolupament
- Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin
- Càtedra Impuls al Desenvolupament Territorial.
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Càtedres per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre
qüestions vinculades a problemàtiques socials.
- Càtedra de Ciència i Humanisme
- Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural a la Mediterrània
- Càtedra d’Inclusió Social
- Càtedra d’Habitatge
Instituts de recerca vinculats a la URV:
- Institut Català d’Arqueologia Clàssica
- Institut Català d’Investigació Química
- Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
- Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
- Institut de Recerca en Energia de Catalunya
Des de l’àmbit de gestió, està organitzada en unitats administratives com són els
serveis, secretaries, oficines i/o unitats administratives vàries.
La Fundació URV, entitat de naturalesa juridicoprivada sense ànim de lucre i amb
personalitat jurídica pròpia, està vinculada a la URV.
Els principals responsables econòmics de la Universitat són el rector, el president del
Consell Social, i el gerent de la Universitat.
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3. MODEL DE GESTIÓ
Per poder implantar eficaçment la política de prevenció aprovada pel CdG es necessita un
model de gestió, que s’ha de basar en els punts següents:


La normativa vigent.



Les missions de la Universitat.



La integració de la prevenció a tota l’estructura i activitats de la Universitat amb la
definició clara de les responsabilitats i funcions preventives.

A conseqüència de l’heterogeneïtat i autonomia de les diferents unitats de la URV i del fet que
interaccionin amb agents aliens, com la FURV, entitats i empreses contractistes, el model de
gestió també s’ha de basar ens els punts següents:


La coordinació preventiva, tant interna (entre les mateixes unitats de la institució) com
externa (entre la URV i la FURV, entitats i contractistes) amb l’OPRL.



L’obligació i exigència de la URV que tant la FURV com les entitats i les empreses
contractistes disposin de la seva organització preventiva, de manera que cadascú
compleixi la normativa vigent i accepti, paral·lelament, els nivells bàsics indicats per la
URV.



L’aprovació de procediments URV preventius de compliment obligat per a tots els
agents que utilitzin espais o personal de la URV, de manera que s’homogeneïtzin els
nivells de seguretat exigibles per a tothom.

El model de gestió també ha de ser compatible amb sistemes de qualitat de prestigi
reconegut, per la qual cosa el model està basat en:


El sistema de gestió OHSAS 18001:2007.



La capacitat d’integrar-se amb sistemes de gestió de la qualitat vigents a la URV.



La millora contínua.

La normativa vigent exposada al punt 1 del present document obliga la Universitat, d’una
banda, a crear el seu servei de prevenció de riscos laborals (pot concertar activitats
preventives a un servei de prevenció aliè (SPA), i de l’altra, a coordinar-se amb les
institucions i empreses amb què es relaciona.
Pel que fa a la FURV, les entitats i les contractistes que es relacionen amb la URV, la
normativa vigent, també exposada al punt 1, les obliga a disposar de la seva pròpia
organització preventiva i a coordinar-se amb la URV en els termes descrits per la normativa i
per la mateixa Universitat.
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El servei de prevenció propi de la URV és l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals
(OPRL), la qual es defineix com la unitat interna, d’assessorament i consulta a la qual el
personal de la Universitat pot adreçar-se per temes de prevenció.
El treball preventiu realitzat pels serveis de prevenció, propis o aliens, s’estructura en quatre
disciplines preventives, que són:


Seguretat en el treball



Higiene industrial



Ergonomia i psicosociologia aplicada



Vigilància de la salut
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La llista indicativa però no exhaustiva de les activitats preventives incloses en cada disciplina
es troba a la taula següent:

Disciplina preventiva

Activitats vinculades a

Seguretat
— Plans d’emergència i plans d’autoprotecció.
— Identificació, avaluació, correcció i control dels riscos relacionats amb edificis, espais,
equips, instal·lacions i eines.
— Controls periòdics de les condicions de treball.
— Senyalització preventiva.
— Investigació d’accidents/incidents laborals.
— Formació/informació preventiva.
En general, totes aquelles activitats preventives relacionades amb l’estudi de les condicions
materials que poden posar en risc la integritat física dels treballadors.
Higiene industrial
— Identificació, avaluació, correcció i control dels riscos relacionats amb el treball amb
agents químics, físics i biològics.
— Controls i mesures dels agents químics, físics i biològics.
— Investigació de malalties professionals.
— Formació/informació preventiva.
En general, totes aquelles activitats preventives relacionades amb la prevenció de malalties
professionals.
Ergonomia i psicosociologia aplicada

— Valoració des del punt de vista preventiu de l’adequació de la persona al lloc de treball.
— Valoració des del punt de vista preventiu dels factors psicosocials.
— Implantació i seguiment dels protocols contra l’assetjament aprovats pels òrgans de
govern de la URV.
— Formació/informació preventiva.
En general, el conjunt de tècniques que tinguin com a objectiu l’adequació entre el treball i la
persona, i totes aquelles activitats de prevenció relacionades amb l’estudi dels factors
psicosocials i organitzatius de la feina que poden repercutir en la salut del treballador.
Vigilància de la salut

— Revisions mèdiques orientades al lloc de treball.
— Determinacions d’aptituds mèdiques per al lloc de treball.
— Formació/informació de primers auxilis.
En general, totes aquelles activitats de prevenció relacionades amb el control i el seguiment
de l’estat de salut dels treballadors amb l’objectiu de detectar signes de malalties derivades
de la feina i prendre mesures per reduir la probabilitat de dany o alteracions posteriors de la
salut.
Taula 1. Disciplines preventives
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Per poder gestionar la prevenció de riscos laborals en els termes descrits anteriorment, la
URV ha definit el seu pla de prevenció de riscos laborals seguint el descrit a l’article 16 de la
llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El pla de prevenció ha donat
lloc a un model de gestió preventiva, que es denomina Model URV (pla de prevenció URV).
El Model URV ( pla de prevenció URV ) és, per tant, un sistema de gestió que han de
complir obligatòriament els membres de la comunitat universitària, el personal de la Fundació
URV, qualsevol institució o empresa en què la URV participi i utilitzi espais de la Universitat i
les persones físiques o jurídiques que realitzin part la seva activitat en espais de la URV. En
el present Manual, aquest conjunt de persones i institucions es denomina agents URV.
El Model URV ( pla de prevenció URV ) estableix els requisits bàsics de prevenció de riscos
laborals i les regles de coordinació que ha de complir la URV. Sota cap concepte, el Model
URV ( pla de prevenció URV ) eximeix la FURV, entitats i/o contractistes de la URV de
disposar de la pròpia organització preventiva i de complir els requisits obligatoris de la
normativa vigent.
El Model URV ( pla de prevenció URV ) és, per tant, un sistema general de gestió de la URV
que integra totes les activitats de la URV i tots els nivells jeràrquics mitjançant la implantació i
aplicació del pla pròpiament dit.
El pla de prevenció inclou l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions,
les pràctiques, els procediments , els processos i els recursos necessaris per realitzar
l’acció de la prevenció de riscos de la URV, en els termes que reglamentàriament la
normativa estableix.
El Model URV ( pla de prevenció URV ) és, per tant, un sistema de gestió propi de la
Universitat Rovira i Virgili, que estableix els aspectes preventius següents, entre altres:


El compliment de la URV en relació amb l’article 16 de la llei 31/95, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals.



El sistema perquè les unitats de la Universitat s’impliquin en la prevenció de riscos del
seu àmbit i treballin conjuntament amb l’OPRL per garantir que es compleixen les
obligacions legals de prevenció.



El sistema perquè la FURV, les entitats i els contractistes es coordinin amb la URV.



Els nivells bàsics de prevenció exigibles a la URV.

Aquest model responsabilitza tots els treballadors/es de complir els requisits de la normativa
preventiva, cadascú en el seu àmbit d’actuació.
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Les responsabilitats de prevenció es troben a l’apartat 4 del present document. Tanmateix, en
cada document preventiu, aprovat per CdG, també hi consten les responsabilitats concretes
relacionades amb cada procediment o instrucció.
A l’annex del present document hi ha la referència de procediments preventius de compliment
obligat a la URV.
El Model URV ( pla de prevenció URV ) es basa en els principis següents:
a) Activitats ordinàries, que els serveis de prevenció propis o aliens avaluen de
manera rutinària i sistemàtica.
b) Activitats que per la seva naturalesa necessiten informació especialitzada per
ser avaluades.

3.1 GESTIÓ D’ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN INFORMACIÓ ESPECIALITZADA
En el Model URV ( pla de prevenció URV ) es considera que les activitats que necessiten
informació especialitzada per ser avaluades són les de recerca, les de transferència i aquelles
relacionades amb activitats no habituals que puguin tenir alguna transcendència en
prevenció de riscos laborals.
La persona que posa en marxa una activitat de recerca, transferència o docència en
condicions no habituals o qualsevol altra que pugui tenir transcendència en prevenció de
riscos, com les que s’indiquen a la taula 2, té l’obligació de proporcionar la informació
pertinent a l’OPRL abans d’iniciar l’activitat. Per fer-ho disposa del qüestionari preventiu i els
canals establerts. Aquesta obligació s’estén als canvis substancials que es poguessin produir
si periòdicament s’ha d’actualitzar la informació lliurada.
En aquests casos el Model URV ( pla de prevenció URV ) ha desenvolupat el circuit
següent:
PAS 1: Recollida sistemàtica d’informació rellevant, tècnica i basada en la
normativa vigent, mitjançant un:


Qüestionari preventiu.



La signatura d’una declaració responsable.

PAS 2: Explotació i gestió sistematitzada de la informació lliurada, mitjançant:


La classificació dels agents, en nivells de responsabilitat per a la URV.



La ponderació del risc potencial de l’activitat, a través de valors de
vulnerabilitat.

El qüestionari preventiu recull la informació preventiva que es ratifica mitjançant la signatura
d’una declaració responsable. És l’eina que permet sistematitzar la recollida de dades
Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV (pla de prevenció de riscos
laborals de la URV)
Versió 4

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
(Pla de prevenció de riscos laborals de la URV)

Codi: MGPRL (pla
PRL)
Edició: 4
Data: 11/12/17
Pàg.: 14 de 74

preventives i planificar la coordinació d’activitats empresarials i l’activitat preventiva de la
URV.
Com que a partir de les respostes del qüestionari preventiu s’organitzarà tota la gestió,
aquesta ha d’incloure una declaració responsable, en la qual es subscriurà i se signarà tot
allò que s’ha explicat anteriorment. Quan sigui necessari es podrà sol·licitar l’actualització del
qüestionari preventiu, amb la consegüent signatura d’una nova declaració responsable.
Per indicació del CdG, l’OPRL rep la informació declarada i explota les dades des de l’òptica
de prevenció de riscos laborals i, basant-se en això, planifica i coordina l’activitat preventiva
en els termes aprovats pel CdG, amb el suport que es consideri necessari.
Així, doncs, mitjançant el qüestionari preventiu i la declaració responsable, s’aconsegueix la
informació que necessita la URV per planificar la gestió preventiva, que estarà basada en els
punts següents:


Classificar l’agent en nivells de responsabilitat per a la Universitat.



Determinar els valors de vulnerabilitat que l’activitat declarada genera, per a si mateixa
i per a l’entorn en què es desenvolupa.

Prenent com a base el valor d’aquests dos indicadors, nivell i valor de vulnerabilitat, la URV
ha de dissenyar i planificar els controls preventius de l’activitat i l’OPRL, amb el suport
necessari, les executa.
Per executar aquest procés (emplenar el qüestionari i declaració responsable), el Model URV
( pla de prevenció URV ) requereix dues figures claus:


La persona responsable de l’activitat (RA)



El supervisor

La persona responsable de l’activitat (RA) lidera l’activitat i a efectes del Model URV ( pla de
prevenció URV ) és la responsable de la prevenció de riscos en el seu àmbit podent
demanar assessorament a l’OPRL sempre que ho consideri oportú.
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), la persona responsable de l’activitat
(RA) ha d’emplenar el qüestionari preventiu, amb informació veraç i actualitzada, signar la
declaració responsable i lliurar-la a la persona responsable de l’estructura on es du a terme
l’activitat (la persona supervisora). De la seva banda, l’RA és responsable de complir i fer
complir les obligacions que es derivin de l’activitat que lidera.
D’acord amb la legislació vigent i amb l’Estatut de la URV, el supervisor té l’obligació de
supervisar la persona responsable de l’activitat.
El supervisor ha de vetllar perquè el qüestionari preventiu i la declaració responsable
s’emplenin i se signin. A més, ha de lliurar a l’OPRL la declaració i vetllar perquè es
compleixin les necessitats que se’n derivin.
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Així, doncs, en aquest cas, s’ha de seguir el circuit següent:

Supervisor/a

Responsable de
l’activitat

Emplena
qüestionari
preventiu

Signa la
declaració
responsable

OPRL

Figura 1. Circuït d’informació
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Així, doncs, la relació entre la persona supervisora i el responsable d’activitat sobre el
qüestionari preventiu i la declaració responsable es reflecteix en el quadre següent:

Supervisor/a

Responsable d’activitat (RA)

Degà/ana, director/a de centre / Persones responsables d’activitats no habituals
delegat/da del rector per al CTE i
Oficina Logística de Campus
càrrecs anàlegs per al campus
Administrador/a de centre
Baix Penedès
Responsable de la sala de dissecció
Responsable de l’estabulari (*)
Director/a de departament

Investigador/a principal d’un projecte
Director/a de tesi
Director/a de grup de recerca
Altres investigadors que desenvolupin activitats de
recerca no incloses en els apartats anteriors

Responsable de contracte

Adjudicatari/ària

Responsable de comanda

Contractista

Cap de l’SRM

Contractista d’obres menors

Cap de l ‘SRCT

Investigadors que accedeixen al servei
Unitat de Protecció Radiològica de la URV (UPR)

Cap de l’SGR

Investigador/a principal dels projectes de transferència

Director/a CTTi-FURV

Responsables Unitat/Entitats presents als edificis que
gestiona

Supervisor/a nomenat per la
direcció d’un parc científic, Investigador/a principal dels projectes de transferència
centre tecnològic o centre anàleg tant si són gestionats per FURV com per PPCC-CCTTcentres anàlegs
Responsable de l’estabulari
Taula 2. Relació supervisors i responsables d’activitat
(*) Pel que fa a la definició del responsable d’activitat de l’estabulari, el degà o degana pot
delegar en la direcció d’un departament l’assignació del responsable d’activitat.

Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV (pla de prevenció de riscos
laborals de la URV)
Versió 4

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
(Pla de prevenció de riscos laborals de la URV)

Codi: MGPRL (pla
PRL)
Edició: 4
Data: 11/12/17
Pàg.: 17 de 74

4. RESPONSABILITATS
Com ja s’ha exposat al punt 3 del present document, el Model URV ( pla de prevenció URV )
es basa, entre altres principis, en la definició de les responsabilitats preventives de tots els
agents que utilitzin espais o personal de la URV. En aquest punt es defineixen el criteri per
classificar les responsabilitats i les responsabilitats pròpiament dites.
4.1

CLASSIFICACIÓ DE LES RESPONSABILITATS PREVENTIVES

Les responsabilitats preventives són internes i externes.
Es consideren responsables interns les persones que pertanyin a la comunitat universitària de
la URV, incloent-hi els estudiants en la part que els pertoqui, i el personal de la FURV.
Es consideren responsables externs el personal de les empreses contractistes, parcs
científics, centres tecnològics i instituts de recerca que per dur a terme la seva activitat
utilitzen instal·lacions o personal de la Universitat.
Els responsables interns de la URV es divideixen per àmbits, que corresponen a les
missions de la URV:


Òrgans de govern i gestió



Responsabilitats en l’àmbit de la docència



Responsabilitats en l’àmbit de la recerca



Responsabilitats en l’àmbit de la transferència



Responsabilitats dels serveis de prevenció

Dins de cada àmbit s’identifiquen agents amb responsabilitats clares de prevenció de riscos
laborals.

Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV (pla de prevenció de riscos
laborals de la URV)
Versió 4

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
(Pla de prevenció de riscos laborals de la URV)

Codi: MGPRL (pla
PRL)
Edició: 4
Data: 11/12/17
Pàg.: 18 de 74

La relació entre els àmbits i els responsables es detalla a la taula següent:
ÀMBIT DE
RESPONSABILITAT

Òrgans de govern i de
gestió

Responsabilitats
derivades de l’àmbit de
la docència

AGENTS INTERNS URV


Rector/a i equip de govern



Consell de Govern



Gerència



Comissió delegada de Consell de Govern



Degà/ana o director/a d’escola



Responsable d’activitats no habituals



Oficina Logística de Campus (OLC)



Administrador/a de centre



Director/a de departament



Cap d’unitat



Responsable de contracte



Cap del Servei de Recursos Científics i Tècnics (SRCT)



Servei de Recursos Humans (SRH)



Institut de Ciències de l’Educació (ICE)



Cap del Servei de Recursos Materials (SRM)



Unitat de Protecció Radiològica (UPR)



Comitè de Seguretat i Salut (CSS)



Plantilla



Director/a del CTTi –FURV



Personal docent



Degà/na o director/a centre URV



Altre personal de suport a la docència



Alumnes



Director/a del CFP – FURV
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AGENTS INTERNS URV



Investigador/a principal



Director/a grup de recerca



Director/a de tesi



Director/a de departament



Investigadors i estudiants de doctorat



Altre personal de suport a la recerca





Cap de la unitat de postgrau i recerca
Cap de la UGAD
Director/a del CTTi -FURV



Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la URV
(OPRL)

Taula 3. Àmbits de responsabilitat agents interns
4.2

RESPONSABILITATS PREVENTIVES INTERNES

Les responsabilitats sobre prevenció es detallen tot seguit:
4.2.1

Rector o rectora i equip de govern

El rector/a és el màxim responsable de la prevenció a la Universitat, de manera que assumeix
les funcions que la Llei de prevenció atribueix a l’empresari.
És responsabilitat del rector o rectora:
a) Proposar al CdG la política de prevenció de riscos laborals a la URV.
b) Proposar al CdG els objectius de prevenció, els terminis, les persones responsables, els
recursos necessaris, l’estructura organitzativa i els procediments, per assolir-los.
c) Vetllar perquè es compleixi la normativa de prevenció de riscos laborals de caràcter
general i la interna de la URV, aprovada pel CdG, i mantenir-ne informat el CdG.
d) Designar els representants institucionals del CSS.
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e) Elevar al CdG els acords/propostes del CSS que consideri oportunes.
f)

Nomenar l’equip d’emergència del personal docent i investigador, a proposta del cap
d’emergència de cada centre.

g) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.
El rector o rectora pot delegar en els vicerectors i/o delegats del rector les següents funcions de
gestió preventiva:
a) Assumir els objectius aprovats pel CdG, prioritzar-los, fer-ne un seguiment i vetllar
perquè es compleixin. També ha de dirigir i supervisar l’OPRL i facilitar-li les eines
perquè dugui a terme els objectius.
b) Proposar el reconeixement de bones pràctiques o la correcció d’incompliments motivats
per temes preventius.
c) Presidir el CSS.
d) Vetllar perquè el CSS participi en la política de prevenció i sigui consultat, abans de
presentar-la al CdG o, si escau, a la comissió delegada del CdG.
e) Les funcions descrites al Decret 82/2010.

Es responsabilitza de les accions següents:


Fomentar que s’integri la prevenció a la gestió dels vicerectorats assegurant la
disponibilitat de recursos per assolir els objectius .

4.2.2 Consell de Govern (CdG)

Es responsabilitza de les accions següents:
a) Avaluar, proposar millores o aprovar, si escau, el Manual de gestió de prevenció de
riscos laborals de la URV i els procediments, instruccions i registres que comporta, així
com altres propostes presentades pel rector o rectora.
b) Assegurar la disponibilitat de recursos per assolir els objectius.
c) Fer el seguiment de l’estat d’execució dels objectius.
d) Delegar, si escau, en una comissió delegada del CdG la competència d’actualitzar els
procediments, instruccions i registres que s’adjunten al Manual.
e) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.
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Gerència

Les responsabilitats preventives de la Gerència són:
a) Integrar la prevenció de riscos laborals en les contractacions, processos, actuacions i
procediments de què s’encarrega la Gerència.
b) Assignar els recursos necessaris per dur a terme l’activitat i els objectius de prevenció
aprovats pel CdG.
c) Garantir els mitjans necessaris perquè el PAS pugui dur a terme la seva feina en
condicions segures, seguint la normativa de caràcter general i la interna de la URV,
aprovada pel CdG. Interrompre una tasca en cas que conegui o se li comuniqui que
existeix risc greu o perill imminent.
d) Designar les persones que representen la Gerència al CSS.
e) Nomenar les persones que formen part de l’equip d’emergència del PAS, a proposta del
cap d’emergència. Dirigir el pla d’autoprotecció, o nomenar-ne un director, per als edificis
URV on no s’imparteixi docència ni es duguin a terme activitats de recerca o no existeixi
cap figura jeràrquica única o només s’hi dugui a terme gestió.
f)

Assumir o delegar les funcions de supervisor als edificis URV que gestiona la URV on no
existeixi una única figura jeràrquica o només s’hi duguin a terme tasques de gestió.

g) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.4 Comissió delegada del Consell de Govern

Es responsabilitza de les accions següents:
a) Valorar les actualitzacions i, si escau, aprovar, dels procediments, instruccions i registres
que s’adjunten al Manual, prèvia comprovació de què els documents valorats hagin
estat consultats prèviament al CSS.
b) Aprovar la planificació anual de mesures correctores i preventives derivades de
l’aplicació del MODEL URV ( pla de prevenció URV ) per a la gestió preventiva, i la seva
priorització, i determinar els recursos necessaris per a dur-les a terme i els canals
d’informació que garanteixin la seva difusió.
c) Definir els documents preventius inclosos en el MODEL URV ( pla de prevenció URV )
per a la gestió preventiva (Manual de gestió de prevenció de riscos laborals, Qüestionari
preventiu, Declaració responsable, Guia de criteris preventius, Procediments generals,
Instruccions de treball, Registres), la seva aplicació i, si escau, la seva modificació.
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d) Aprovar la distribució de la dotació econòmica assignada a la prevenció de riscos
laborals, d’acord amb la planificació anual, els informes tècnics pertinents i els
requeriments del Consell de Govern.
e) Avaluar el compliment dels requisits legals o reglamentaris o les normes subscrites per
l’organització que són d’aplicació a les instal·lacions, la maquinària o equips i les activitats
de la URV relatives a la prevenció de riscos laborals i proposar, si escau, mesures
incentivadores, correctores o sancionadores.
f) Establir criteris d’aplicació i seguiment de les polítiques de vigilància de la salut
adreçades als treballadors/es de la URV.
g) Rebre les avaluacions tècniques periòdiques del MODEL URV ( pla de prevenció URV )
per a la gestió preventiva, i aplicar, si escau, les millores proposades per aquestes
avaluacions.
h) Proposar al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau, l’informe anual de
seguiment , control i avaluació del MODEL URV ( pla de prevenció URV ) per a la gestió
preventiva.
i) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent o li delegui el Consell de Govern.

4.2.5 Degà o degana, director o directora d’escola– delegat o delegada del rector per al
CTE i càrrecs anàlegs per al campus Baix Penedès (àmbit gestió)
El degà o degana i el director o directora d’escola també tenen assignades responsabilitats
preventives en l’àmbit de docència.
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el degà o degana i el director o directora
d’escola supervisen les activitats que es duen a terme al centre, incloent-hi les activitats no
habituals que es realitzin al centre o hi vagin a càrrec (vegeu la definició de supervisor a
l’apartat 3 del present document). Poden sol·licitar assessorament a l’OPRL, si ho consideren
oportú.
Pel que fa a la sala de dissecció i estabularis, correspon al degà o degana o bé al delegat o
delegada del rector designar la persona responsable de l’activitat pròpiament dita. El degà o
degana o bé el delegat o delegada del rector, de la seva banda, pot delegar en un departament
l’assignació del responsable d’activitat.
Les responsabilitats en aquest àmbit són:
a) Integrar la prevenció en les decisions de gestió del centre.
b) Complir i fer complir els objectius aprovats pel CdG. Planificar i assignar recursos per
dur a terme l’activitat preventiva del centre que gestiona.
c) Conèixer i controlar els riscos del centre de què s’encarrega. Gestionar-ne l’eliminació i
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comunicar a l’OPRL els que consideri que no estan convenientment protegits. Vetllar
perquè les condicions de seguretat del centre que gestiona es mantinguin controlades.
d) Interrompre l’activitat del centre davant un risc greu o imminent.
e) Liderar la coordinació preventiva de l’activitat del centre i, en especial, la relacionada
amb les activitats no habituals que s’hi duguin a terme.
f)

Vetllar perquè els responsables d’activitat al seu càrrec emplenin el qüestionari
preventiu, signin la declaració responsable i compleixin la normativa preventiva de
caràcter general i la pròpia de la URV. Lliurar la declaració signada a l’OPRL.

g) Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que es
produeixin al centre i implantar les mesures correctores que se’n derivin.
h) Definir l’equip d’emergència del centre. Assumir les responsabilitats de cap
d’emergència i dirigir el pla d’autoprotecció.
i)

Coordinar-se amb els responsables d’activitat i supervisors presents al centre, amb
l’OPRL i amb l’OLC/administrador de centre, en el cas que existeixin.

j) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.6 Responsable d’activitats no habituals

Es considera responsable d’una activitat no habitual, significativa des del punt de vista de riscos
laborals, la persona que la lidera (vegeu la definició de responsable d’activitat (RA) a l’apartat 3
del present document). Aquesta persona pot sol·licitar assessorament a l’OPRL, mitjançant el
seu supervisor, si ho considera oportú.
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar la prevenció en les decisions del seu àmbit.
b) Complir i fer complir els objectius aprovats pel CdG. Planificar i assignar recursos per
portar a la pràctica la prevenció de l’activitat que gestiona.
c) Conèixer i controlar els riscos de l’activitat no habitual i gestionar-ne l’eliminació. Vetllar
perquè les condicions de seguretat de l’activitat no habitual es mantinguin controlades.
d) Emplenar el qüestionari preventiu amb informació veraç i actualitzada, i signar la
declaració responsable. Lliurar la declaració responsable signada al supervisor de
l’activitat no habitual abans d’iniciar-la i en el termini necessari perquè es puguin dur a
terme els tràmits externs i interns que calgui. Vetllar per la gestió correcta que es deriva
de la declaració responsable, de la normativa de caràcter general i la pròpia de la URV.
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e) Controlar periòdicament les condicions de treball de l’activitat no habitual. Interrompre
l’activitat si considera que existeixen situacions o actes insegurs.
f)

Col·laborar en la investigació dels accidents i incidents que s’hagin produït a
conseqüència de l’activitat no habitual i implantar les mesures correctores que se’n
derivin.

g) Contractar o elaborar un pla d’emergència o pla d’autoprotecció específic per a l’activitat
no habitual, si escau. Lliurar aquest document a l’OPRL perquè el revisi abans que
s’iniciï l’activitat i amb el termini necessari perquè es puguin realitzar els tràmits externs i
interns oportuns. Incorporar les propostes que la URV faci en el temps i forma que
determini, les quals seran vinculants per poder realitzar l’acte.
h) Constituir, si escau, l’equip d’emergència i formar-lo adequadament. Dotar-lo dels
recursos necessaris per actuar davant d’una emergència. Formar part de l’equip
d’emergència de l’activitat no habitual.
i)

Coordinar-se preventivament amb la resta de responsables d’activitat i el supervisor del
centre on tingui lloc l’activitat no habitual, i també amb l’OPRL .

j)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.7 Oficina Logística de Campus (OLC)
Es responsabilitza de les accions següents:
a)

Coordinar-se amb els deganats per planificar i executar les necessitats preventives del
campus.

b)

Formar part de l’equip d’emergència del campus.

c)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.8 Administrador o administradora de centre
Es responsabilitza de les accions següents:
a)

Coordinar-se amb el degà o degana del centre per planificar i executar les necessitats
preventives.

b)

Formar part de l’equip d’emergència del centre.

c)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.
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4.2.9 Director o directora de departament (àmbit gestió)
El director o directora de departament també té assignades responsabilitats preventives en
l’àmbit de recerca.
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el director o directora de departament
supervisa les activitats que s’hi duen a terme (vegeu la definició de supervisor a l’apartat 3 del
present document). Pot sol·licitar assessorament a l’OPRL, si ho considera oportú.
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar la prevenció a les gestions del departament.
b) Complir i fer complir els objectius aprovats pel CdG. Planificar l’activitat preventiva i
assignar recursos per dur-la a terme.
c) Conèixer i controlar els riscos del departament. Gestionar-ne l’eliminació i i comunicar a
l’OPRL els que consideri que no estan convenientment protegits. Vetllar perquè les
condicions de seguretat dels espais del departament es mantinguin controlades.
d) Liderar la coordinació preventiva de l’activitat del departament.
e) Vetllar perquè els responsables d’activitat emplenin el qüestionari preventiu, signin la
declaració responsable i compleixin la normativa preventiva de caràcter general i la
pròpia de la URV. Lliurar la declaració signada a l’OPRL.
f)

Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que es
produeixin al departament i implantar les mesures correctores que se’n derivin.

g) Formar part de l’equip d’emergència i designar membres del departament perquè també
en formin part.
h) Coordinar-se amb els responsables d’activitat del departament, amb l’OPRL, amb la
resta de supervisors de l’edifici que ocupi i amb el supervisor de centre.
i)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.10 Cap d’unitat
Es considera cap d’unitat un cap, coordinador o coordinadora, director o directora d’un servei o
oficina o qualsevol altre treballador de la URV amb funcions de direcció o que tingui personal al
seu càrrec.
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el cap d’unitat és el responsable
d’activitat (RA) de les activitats que es duen a terme a la unitat (vegeu la definició de RA a
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l’apartat 3 del present document). Pot sol·licitar assessorament a l’OPRL, mitjançant el
supervisor, si ho considera oportú. Pel que fa a la sala de dissecció i estabulari, el degà o
degana en designa el responsable d’activitat (RA).
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar la prevenció en les decisions del seu àmbit.
b) Complir i fer complir els objectius aprovats pel CdG. Planificar i assignar recursos per dur
a terme l’activitat preventiva de la unitat que gestiona.
c) Conèixer i controlar els riscos de la unitat. Gestionar-ne l’eliminació i comunicar al
supervisor del centre on es troba la unitat els que consideri que no estan convenientment
protegits. Vetllar perquè les condicions de seguretat de la unitat que gestiona es
mantinguin controlades.
d) Emplenar el qüestionari preventiu amb informació veraç i actualitzada i signar la
declaració responsable. Lliurar-la al supervisor del centre on es troba la unitat. Vetllar per
la gestió correcta que es deriva de les declaracions responsables i de la normativa de
caràcter general i la pròpia de la URV.
e) Controlar de manera periòdica les condicions de treball de les activitats de la unitat.
Interrompre l’activitat si considera que existeixen situacions o actes insegurs.
f)

Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que
s’hagin produït als espais o que hagi patit el personal vinculat a la unitat, i implantar les
mesures correctores que se’n derivin.

g) Formar part de l’equip d’emergència del centre on es trobi la unitat. Proposar persones
de la unitat perquè formin part de l’equip d’emergència. Si l’emergència té lloc en l’àrea
d’influència de la unitat, posar-se a disposició del cap d’emergència.
h) Coordinar-se amb la resta de responsables d’activitat, el supervisor, el centre i també
amb l’OPRL .
i)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.11 Responsable de contracte
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el responsable de contracte de les
activitats que es duen a terme a partir de l’entrada en vigor dels diferents contractes
administratius signats per la URV és el supervisor (vegeu-ne la definició de supervisor a
l’apartat 3 del present document). Pot sol·licitar assessorament a l’OPRL, si ho considera
oportú.
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Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar els criteris preventius als requisits exigibles per a la contractació.
b) Conèixer i controlar els riscos de l’activitat que s’ha de contractar. Gestionar-ne
l’eliminació amb el contractista abans d’iniciar l’activitat.
c) Complir i fer complir els objectius de prevenció aprovats pel CdG.
d) Vetllar perquè l’empresa contractista compleixi la normativa de caràcter general i la
interna de la URV.
e) Vetllar perquè el contractista empleni el qüestionari preventiu amb informació veraç i
actualitzada i signi la declaració responsable. Lliurar-la a l’OPRL i una còpia compulsada,
a l’Oficina de Contractació i Compres (en el cas de contractes públics).
f)

Vetllar per la gestió correcta que es deriva de les declaracions responsables del
contractista i de la normativa URV.

g) Controlar de manera periòdica les condicions de treball de les activitats del contractista.
Interrompre l’activitat si considera que existeixen riscos no controlats.
h) Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que
s’hagin produït amb el contractista als espais de la URV i implantar les mesures
correctores que se’n derivin.
i)

Proposar membres de la contracta com a membres de l’equip d’emergència, si se li ho
requereix.

j)

Coordinar-se amb el supervisor dels espais on es dugui a terme la tasca contractada.

k) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.12 Cap del Servei de Recursos Científics i Tècnics (SCRiT)
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el cap de l’SRCT supervisa les activitats
que es duen a terme al servei i les activitats de la Unitat de Protecció Radiològica (UPR) (vegeu
la definició de supervisor a l’apartat 3 del present document). Pot sol·licitar assessorament a
l’OPRL, si ho considera oportú.
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar els criteris preventius a la recerca, la gestió del servei i al manteniment de
l’equipament científic.
b) Gestionar l’activitat preventiva associada a equips de treball, vitrines de gasos i
biològiques, instal·lacions de gasos tècnics, dutxes i renta ulls d’emergència, treball amb
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radiacions ionitzants o fonts radioactives / instal·lacions radioactives en edificis URV
(amb la col·laboració de la Unitat de Protecció Radiològica), búnquer de productes
perillosos i gestió i retirada de residus perillosos. Gestionar l’activitat preventiva
planificant i registrant el nivell de mostres necessari per afirmar que la prevenció és
adequada. Facilitar les mostres a les persones supervisores i responsables de les
activitats que les requereixin.
c) Complir i fer complir els objectius aprovats pel CdG. Planificar i assignar recursos per dur
a terme la prevenció del Servei i les activitats que gestiona.
d) Conèixer i controlar els riscos de l’activitat que es du a terme al Servei. Gestionar-ne
l’eliminació i comunicar a l’OPRL els que consideri que no estan convenientment
protegits. Vetllar perquè l’usuari del Servei compleixi la normativa de caràcter general i la
interna de la URV.
e) Interrompre l’activitat davant un risc greu o imminent.
f)

Vetllar perquè els usuaris emplenin el qüestionari preventiu, signin la declaració
responsable i compleixin la normativa preventiva de caràcter general i la pròpia de la
URV. Lliurar la declaració signada a l’OPRL.

g) Controlar de manera periòdica les condicions de treball de les activitats de l’usuari.
Interrompre l’activitat si considera que existeixen situacions o accions insegures.
h) Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que
s’hagin produït als espais del Servei i implantar les mesures correctores que se’n derivin.
i)

Definir l’equip d’emergència del Servei i dirigir el pla d’autoprotecció.

j)

Si l’emergència té lloc en l’àrea d’influència del Servei o està relacionada amb radiacions
ionitzants, posar-se a disposició del cap d’emergència.

k) Coordinar-se amb els usuaris i amb l’OPRL.
l)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.13 Servei de Recursos Humans (SRH)
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar la prevenció en les decisions de gestió del Servei.
b) Complir i fer complir els objectius aprovats pel CdG.
c) Incorporar la informació de riscos i mesures correctores i preventives als tràmits de
contractació de personal.
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d) Comunicar a la mútua d’accidents de treball, i quan escaigui a l’autoritat competent,
els accidents de treball del personal URV. Coordinar-se amb la mútua per gestionar
les baixes laborals.
e) Integrar la informació preventiva en la informació dels llocs de treball.
f)

Col·laborar amb l’OPRL per identificar i organitzar les activitats formatives sobre
prevenció de riscos laborals i fer-ne el seguiment per al col·lectiu del PAS de la URV.

g) Col·laborar amb l’OPRL en la gestió preventiva de la vigilància de la salut, d’acord
amb els objectius aprovats pel CdG.
h) Col·laborar amb la Gerència i les unitats en la gestió derivada de les aptituds
mèdiques condicionades o no aptes per al lloc de treball del personal URV.
i)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.14 Institut Ciències de l’Educació (ICE)
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar els criteris de prevenció a les activitats de l’Institut.
b) Complir i fer complir els objectius preventius aprovats pel CdG.
c) Col·laborar amb l’OPRL i l’SRH per identificar i organitzar les activitats formatives
sobre prevenció de riscos laborals del PDI i del personal aliè.
d) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.15 Cap del Servei de Recursos Materials (SRM)
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el cap de l’SRM supervisa les reformes,
les ampliacions o modificacions i el manteniment d’instal·lacions generals dels edificis de la
URV (vegeu la definició de supervisor a l’apartat 3 del present document). Pot sol·licitar
assessorament a l’OPRL, si ho considera oportú.
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar els criteris preventius al manteniment d’instal·lacions generals, obres i
actuacions de reforma o millora dels espais. Gestionar l’activitat preventiva associada a
instal·lacions generals, infraestructures i mitjans contra incendis planificant i registrant el
nivell de mostres necessari per afirmar que la prevenció de la URV és adequada.
Facilitar les mostres a les persones supervisores i responsables de les activitats que les
requereixin.
b) Conèixer i controlar els riscos de l’activitat del Servei. Gestionar-ne l’eliminació i
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comunicar-ho a l’OPRL.
c) Complir i fer complir els objectius de prevenció aprovats pel CdG.
d) Vetllar perquè el contractista d’una obra, reforma o ampliació o d’un servei empleni el
qüestionari de prevenció, amb informació veraç i actualitzada, i signi la declaració
responsable. Lliurar-la a l’OPRL. Vetllar per la gestió correcta que es deriva de les
declaracions responsables del contractista i de la normativa URV.
e) Controlar de manera periòdica les condicions de treball de les activitats que gestiona.
Interrompre l’activitat si considera que existeixen riscos no controlats.
f)

Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que
s’hagin produït als espais del Servei i implantar les mesures correctores que se’n
derivin.

g) Tots els membres del personal tècnic del SRM han de formar part de l’equip
d’emergència dels centres de la URV.
h) Coordinar-se amb els responsables d’activitat i supervisors presents al centre on duguin
a terme les tasques, amb l’OPRL i l’OLC/administrador de centre, en cas que n’hi hagi.
i)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.16 Unitat de Protecció Radiològica (UPR)
La Unitat de Protecció Radiològica ha de valorar qualsevol activitat que s’hagi de dur a terme a
la URV o vagi a càrrec de la URV i hagi d’utilitzar radiacions ionitzants (o potencialment
ionitzants), independentment de la concentració o dosi, o equips amb font radioactiva,
independentment de si estan exempts o no d’aplicació de la normativa relativa a radiacions
ionitzants.
Abans d’emplenar el qüestionari de prevenció, la UPR ha de classificar l’activitat, determinar si
és viable i, en cas de ser-ho, classificar-la com a activitat regulada o no regulada i determinar
les mesures de control que s’han d’implantar.
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar els criteris de prevenció a la gestió de la unitat.
b) Complir i fer complir els objectius de prevenció aprovats pel CdG.
c) Controlar de manera periòdica les condicions de treball de les activitats classificades.
Interrompre l’activitat si considera que existeixen situacions o accions insegures.
d) Impartir la formació preventiva específica relativa als riscos dels treballs amb radiacions o
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fonts radioactives.
e) Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que
s’hagin produït amb radiacions ionitzants.
f)

Gestionar l’activitat preventiva associada a la feina amb radiacions ionitzants o fonts
radioactives i instal·lacions radioactives en edificis URV, amb la col·laboració de l’SRCT.

g) Posar-se a disposició del cap d’emergència en cas d’emergència amb radiacions
ionitzants o fonts radioactives i instal·lacions radioactives que tingui lloc a la URV.
h) Coordinar-se amb les figures establertes pel Comitè de Seguretat i Salut, els
responsables d’activitat, els supervisors, l’SRCT i l’OPRL.
i)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.17 Cap de la unitat de postgrau i doctorat i cap de la UGAD
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el cap de la unitat de postgrau i doctora i
cap de la UGAD (o la figures administratives anàlogues) supervisen les activitats de
transferència i recerca que gestiona i gestionen projectes d’activitats que alhora necessiten
informació especialitzada per poder ser avaluades (vegeu la definició de supervisor a l’apartat 3
del present document). Aquestes unitats poden sol·licitar assessorament preventiu a l’OPRL.

Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar la prevenció en les decisions sobre transferència i recerca que siguin de la seva
responsabilitat.
b) Coordinar la prevenció de l’activitat de transferència i recerca que gestiona.
c) Vetllar perquè els investigadors dels projectes que gestionen emplenen el qüestionari de
prevenció amb informació veraç i actualitzada, signin la declaració responsable i
compleixin la normativa de prevenció de caràcter general i la pròpia de la URV. Lliurar la
declaració responsable signada a l’OPRL i guardar-la amb la resta de documentació del
projecte o activitat.
d) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.
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4.2.18 Personal URV
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Conèixer els riscos laborals que els poden afectar, sol·licitar assessorament, informació,
formació i/o les proteccions que considerin necessàries per protegir-se. Assistir a les
sessions formatives en prevenció de riscos a les quals siguin convocats.
b) Col·laborar amb el seu cap i l’OPRL a identificar riscos, a eliminar-los i a controlar-los.
Informar el cap si existeixen riscos no controlats que detecti.
c) Vetllar, segons les seves possibilitats i complint les mesures de prevenció que en cada
cas siguin adoptades per la URV, per la seva seguretat i per la de la comunitat
universitària.
d) Utilitzar correctament tant els equips com les proteccions individuals i tenir en
funcionament els dispositius de seguretat.
e) Contribuir a complir les obligacions que estableixi l’autoritat competent per protegir la
seguretat i la salut dels treballadors.
f) Cooperar amb els caps per garantir unes condicions de treball que siguin segures i no
comportin riscos laborals. Mantenir el lloc de treball net i ordenat.
g) Aturar l’activitat si considera que està davant d’un risc greu i imminent, i informar-ne el
cap.
h) Formar part de l’equip d’emergència si se li ho demana. Col·laborar-hi en cas
d’emergència o simulacre, seguint les indicacions de l’equip d’emergència.
i)

Coordinar-se preventivament amb el seu responsable d’activitat i amb el supervisor del
centre.

j)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

L’incompliment per part dels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de riscos
laborals a què es refereix l’article 29 de la Llei 31/95 té la consideració d’incompliment laboral
a l’efecte previst a l’article 58.1 de l’Estatut dels treballadors, o de falta, si és el cas, d’acord
amb el que estableix la normativa corresponent sobre règim disciplinari dels funcionaris
públics o del personal estatutari al servei de les administracions públiques.
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4.2.19 Comitè de Seguretat i Salut (CSS)
Les funcions del CSS estan descrites a l’LPRL 31/95, al RD 39/97 i a la normativa vigent.

4.2.20 Director o directora del CTTi-FURV (àmbit gestió)
El director o directora del CTTi-FURV també té assignades responsabilitats de prevenció en
l’àmbit de transferència.
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el director o directora del CTTi-FURV
supervisa l’activitat dels edificis de la URV dels quals se li ha encarregat la gestió (vegeu la
definició de persona supervisora a l’apartat 3 del present document.). Pot sol·licitar
assessorament al seu servei de prevenció.
Pel que fa als estabularis presents en edificis que gestiona la FURV, li correspon designar la
persona responsable de l’activitat de l’estabulari.
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar la prevenció en les decisions de gestió de la seva responsabilitat.
b) Concertar, assumir i gestionar la prevenció de riscos laborals dels seus treballadors i de
les activitats i edificis que gestiona. Vetllar perquè es compleixi la normativa de prevenció
de riscos.
c) Complir i fer complir els objectius de prevenció aprovats pel CdG. Planificar i assignar
recursos per dur a terme la prevenció de l’activitat dels edificis que gestiona.
d) Conèixer i controlar els riscos de les activitats i edificis de què s’encarrega i gestionar-ne
l’eliminació. Vetllar perquè les condicions de seguretat dels edificis que gestiona es
mantinguin controlades. Facilitar els mitjans necessaris perquè es puguin dur a terme les
funcions al seu càrrec, en les condicions adequades de seguretat, dins la normativa de
caràcter general i la pròpia de la URV.
e) Interrompre l’activitat si considera que existeixen de situacions o actes insegurs.
Interrompre l’activitat dels centres de la URV que gestiona davant un risc greu o
imminent. En el cas que es produeixin en edificis de la URV o afectin personal de la
URV, comunicar-ho a l’OPRL.
f)

Coordinar la prevenció dels edificis que gestiona.

g) Vetllar perquè els responsables d’activitat que gestiona emplenin el qüestionari de
prevenció amb informació veraç i actualitzada, signin la declaració responsable i
Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV (pla de prevenció de riscos
laborals de la URV)
Versió 4

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
(Pla de prevenció de riscos laborals de la URV)

Codi: MGPRL (pla
PRL)
Edició: 4
Data: 11/12/17
Pàg.: 34 de 74

compleixin la normativa preventiva de caràcter general i la pròpia de la URV. Lliurar la
declaració responsable signada a l’OPRL.
h) Controlar de manera periòdica les condicions de treball dels edificis URV i les activitats
que gestiona.
i)

Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que
s’hagin produït als espais de la URV o amb personal de la URV i implantar les mesures
correctores que se’n derivin.

j)

Contractar o elaborar i implantar els plans d’autoprotecció o plans d’emergència dels
edificis de la URV que gestiona, alineats amb la política URV. Col·laborar amb l’OPRL
per integrar aquests plans amb els de la URV.

k) Coordinar-se preventivament amb els responsables d’activitat i els supervisors presents
als edificis de la URV que gestiona i amb l’OPRL.
l)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.21 Personal docent
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el personal docent és el responsable
de la seguretat durant l’activitat de la docència que imparteix en relació als estudiants
matriculats en les assignatures que la composen (vegeu la definició de responsable d’activitat
a l’apartat 3 del present document). Pot sol·licitar assessorament al supervisor, si ho
considera oportú.
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), la docència rellevant és aquella que
pugui tenir alguna transcendència en temes de prevenció de riscos.

Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar els criteris de prevenció a les activitats docents.
b) Conèixer els riscos de les activitats docents, eliminar-los en origen o controlar-los amb
proteccions col·lectives, en primer terme, i individuals en segon. Planificar la gestió
preventiva de les activitats docents.
c) Informar o formar els alumnes a càrrec seu sobre els riscos i les mesures preventives,
abans de començar l’activitat docent.
d) Vetllar per l’ús correcte dels equips de protecció individual i dels equips de treball dels
alumnes/personal al seu càrrec.
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e) Revisar periòdicament les condicions de l’activitat docent. Interrompre l’activitat si
detecta situacions o accions insegures.
f)

Col·laborar en la investigació dels accidents i incidents que pateixin els alumnes durant
l’activitat docent i implantar les mesures correctores que se’n derivin.

g) En cas d’emergència o simulacre, responsabilitzar-se dels estudiants que participen en
l’activitat docent de la qual és responsable, seguint les indicacions del personal de
l’equip d’emergència.
h) Coordinar-se preventivament amb la resta de responsables d’activitat, el supervisor del
centre on imparteix docència i amb l’OPRL.
i)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.22 Degà o degana, director o directora de centre URV, delegat o delegada del Rector
per al CTE i càrrecs anàlegs per al campus Baix Penedès (àmbit docència)
El degà o degana o el director directora de centre també té assignades responsabilitats de
prevenció en l’àmbit de gestió.
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el degà o degana o el director o
directora de centre supervisa les activitats que es duen a terme al seu centre (vegeu la definició
de la persona supervisora a l’apartat 3 del present document). Pot sol·licitar assessorament a
l’OPRL, si ho considera oportú.
Es responsabilitza de les accions següents::
a)

Integrar els criteris de prevenció a les activitats de gestió docent del centre.

b)

Vetllar perquè els espais de docència compleixin la normativa de caràcter general i la
interna de la URV. Revisar periòdicament les condicions de seguretat de l’activitat
docent.

c)

Coordinar-se amb els responsables d’activitat de les activitats docents del seu centre i
amb l’OPRL.

d)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.23 Altre personal de suport a la docència
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Col·laborar amb el seu cap i l’OPRL a identificar riscos de les pràctiques docents en què
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col·labori per eliminar-los i controlar-los. Informar el seu cap sobre l’existència de riscos
no controlats que detecti.
b) Aturar l’activitat docent si considera que està davant d’un risc greu i imminent. Informarne el docent.
c) Col·laborar en cas d’emergència o simulacre, seguint les indicacions de l’equip
d’emergència i del docent responsable de l’activitat.
d) Totes les responsabilitats indicades a l’apartat de treballador.
e) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.24 Alumnes
Es responsabilitzen de les accions següents:
a) Conèixer els riscos derivats de l’activitat que executen i de l’entorn on la duen a terme.
Sol·licitar ajuda al tutor quan ho consideri oportú.
b) Protegir-se eficaçment i utilitzar els equips de protecció individual i col·lectius indicats pel
tutor.
c) Fer un ús correcte de les proteccions i tenir-les en funcionament.
d) Comunicar al docent els accidents i/o incidents que es produeixin durant l’activitat
docent. També les sensibilitats especials que consideri que ha de conèixer el docent per
protegir-les.
e) Col·laborar durant l’emergència o el simulacre, seguint les indicacions del tutor o del
personal d’emergència.

f) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.25 Director o directora del CFP-FURV
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el director o directora del CFP supervisa
les activitats que es duen a terme al centre (vegeu la definició de supervisor a l’apartat 3 del
present document). Pot sol·licitar assessorament a l’OPRL, si ho considera oportú.

Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar els criteris de prevenció a les activitats de formació permanent que lidera.
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b) Informar els estudiants i docents que acull, abans d’iniciar l’activitat docent, sobre com
han d’actuar en cas d’emergència.
c) Complir i fer complir els objectius de prevenció aprovats pel CdG relacionats amb el seu
centre i activitat. Planificar i assignar recursos per executar de l’activitat preventiva.
d) Conèixer i controlar els riscos de l’activitat de què s’encarrega, i gestionar-ne
l’eliminació. Vetllar perquè les condicions de seguretat de l’activitat que gestiona es
mantinguin controlades.
e) Interrompre l’activitat docent davant un risc greu o imminent.
f)

Vetllar perquè els espais de docència compleixin la normativa de caràcter general i la
interna de la URV. Revisar periòdicament les condicions de seguretat de l’activitat
docent i els espais.

g) Coordinar la prevenció de l’activitat del centre seguint el Model URV ( pla de prevenció
URV ).
h) Col·laborar en la investigació dels accidents i incidents que es produeixin al centre o en
activitats organitzades pel centre i implantar les mesures correctores que se’n derivin.
i)

Definir l’equip d’emergència del centre. Assumir les responsabilitats de cap
d’emergència i dirigir el pla d’autoprotecció del centre.

j)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.26 Investigador o investigadora principal (IP)
L’investigador o investigadora principal és el màxim responsable de la recerca i, per tant, ha de
garantir que l’activitat es realitza en condicions de seguretat i salut adequades, dins de
normativa de caràcter general i la pròpia de la Universitat.
Si ho considera oportú, l’investigador o investigadora pot sol·licitar assessorament a l’OPRL, al
seu director o directora del departament ( que és la persona supervisora de la seva activitat ).
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), l’investigador o investigadora principal
és el responsable d’activitat (RA) en un projecte de recerca (vegeu la definició de RA a l’apartat
3 del present document). Pot sol·licitar assessorament a la persona supervisora i l’OPRL, si ho
considera oportú.
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar els criteris de prevenció a les activitats derivades de la recerca i transferència
que lidera.
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b) Incloure les necessitats preventives dins la memòria del projecte o activitat.
c) Complir i fer complir els objectius aprovats pel CdG. Planificar i assignar recursos per
dur a terme la prevenció de la recerca que gestiona.
d) Conèixer els riscos derivats de l’activitat que gestiona, eliminar-los en origen o controlarlos amb proteccions col·lectives, en primer terme, i individuals, en segon.
e) Informar i formar el personal a càrrec seu sobre els riscos i mesures preventives o
correctores que s’han de prendre, abans d’iniciar l’activitat.
f)

Facilitar els mitjans necessaris perquè el personal vinculat a la recerca pugui dur a
terme la seva feina en condicions de seguretat.

g) Assegurar que el personal a càrrec seu utilitza les proteccions, tant col·lectives com
individuals, i disposa de la formació i informació preventiva mínima aprovada pel CdG i
la necessària per a la feina que du a terme.
h) Emplenar el qüestionari de prevenció amb informació veraç i actualitzada. Signar la
declaració responsable i lliurar-la al supervisor. Realitzar la gestió preventiva derivada
de la declaració responsable, del Model URV ( pla de prevenció URV ) i de la
normativa de caràcter general.
i)

Controlar de manera periòdica les condicions de treball de les activitats relacionades
amb la recerca. Interrompre l’activitat si es detecten situacions o accions insegures.

j)

Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que es
produeixin a conseqüència de la recerca, i implantar les mesures correctores que se’n
derivin.

k) Elaborar i implantar un protocol d’actuació en cas d’emergència per a les activitats de la
seva recerca. Alinear i integrar aquest protocol en el pla d’autoprotecció de l’edifici que
ocupa.
l)

Si l’emergència es produeix a conseqüència o en l’àrea d’influència de la seva
recerca, posar-se a disposició del cap d’emergència.

m) Coordinar-se amb la resta de responsables d’activitat i el supervisor del centre on du a
terme la recerca.
n) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.
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4.2.27 Director o directora de grup de recerca
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el director o directora de grup de
recerca és la persona responsable d’activitat (RA) de les tasques que duen a terme els
investigadors i estudiants de doctorat que gestiona (vegeu la definició de RA a l’apartat 3 del
present document). Pot sol·licitar assessorament a l’OPRL, mitjançant el seu director o directora
de departament, si ho considera oportú.
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar la prevenció en les decisions de gestió del grup de recerca.
b) Complir i fer complir els objectius aprovats pel CdG. Planificar i assignar recursos per
dur a terme la prevenció de la recerca que gestiona.
c) Conèixer i controlar els riscos de la recerca que té a càrrec seu i gestionar-ne
l’eliminació. Comunicar a l’OPRL els que consideri que no estan convenientment
protegits. Vetllar perquè les condicions de seguretat de la recerca que gestiona es
mantinguin controlades.
d) Informar i formar el personal a càrrec seu sobre els riscos i mesures preventives i
correctores que cal prendre, abans d’iniciar l’activitat.
e) Facilitar els mitjans necessaris perquè el personal vinculat a la recerca pugui dur a
terme la seva feina en condicions de seguretat.
f)

Assegurar que el personal a càrrec seu utilitza les proteccions, tant col·lectives com
individuals, i disposa de la formació i informació preventiva mínima aprovada pel CdG i
la necessària per a la feina que du a terme.

g) Emplenar el qüestionari preventiu en totes les activitats que dirigeix, amb informació
veraç i actualitzada. Signar la declaració responsable i lliurar-la al director o directora de
departament. Gestionar la prevenció derivada de la declaració responsable, del Model
URV ( pla de prevenció URV ) i de la normativa de caràcter general.
h) Controlar de manera periòdica les condicions de treball de les activitats del personal
investigador del seu grup de recerca. Interrompre l’activitat si considera que existeixen
situacions o accions insegures.
i)

Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que es
produeixin a conseqüència de la recerca que gestiona i implantar les mesures
correctores que se’n derivin.

j)

Elaborar i implantar un protocol d’actuació en cas d’emergència per a les activitats de la
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recerca que té a càrrec seu. Alinear i integrar aquest protocol en el pla d’autoprotecció
de l’edifici que ocupa.
k) Si l’emergència es produeix a conseqüència o en l’àrea d’influència de la seva recerca,
posar-se a disposició del cap d’emergència.
l)

Coordinar-se amb la resta de responsables d’activitat, el personal al seu càrrec i el
supervisor del centre on du a terme la recerca.

m) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.28 Director o directora de tesi
El director o directora de tesi és el màxim responsable de la recerca que es du a terme i de la
seguretat del personal en formació que dirigeix. És el responsable de la URV que ha de garantir
que l’activitat es realitza en condicions de seguretat i salut adequades, dins de normativa de
caràcter general i la pròpia de la Universitat.
El director o directora de tesi, si ho considera oportú, pot sol·licitar assessorament a l’OPRL,
mitjançant el director o directora de departament, que és la persona supervisora de la seva
activitat.
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el director o directora de tesi és el
responsable d’activitat de la recerca que dirigeix (vegeu la definició de RA a l’apartat 3 del
present document). Pot sol·licitar assessorament a l’OPRL mitjançant la persona supervisora, si
ho considera oportú.

Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar els criteris de prevenció en les direccions de tesis.
b) Complir i fer complir els objectius aprovats pel CdG. Planificar i assignar recursos per
dur a terme la prevenció de la recerca que gestiona.
c) Conèixer els riscos derivats de l’activitat que gestiona, eliminar-los en origen o controlarlos mitjançant proteccions col·lectives, en primer terme, i individual, en segon.
d) Informar i formar el personal i els investigadors en formació al seu càrrec sobre els
riscos i mesures preventives i correctores que s’han de prendre, abans d’iniciar
l’activitat.
e) Facilitar els mitjans necessaris perquè el personal vinculat a la recerca pugui dur a
terme la seva feina en condicions de seguretat.
f) Assegurar que el personal a càrrec seu utilitza les proteccions, tant col·lectives com
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individuals, i disposa de la formació i informació preventiva mínima aprovada pel CdG i
la necessària per a la feina que fa.
g) Emplenar el qüestionari preventiu de totes les activitats que dirigeix, amb informació
veraç i actualitzada. Signar la declaració responsable i lliurar-la al director o directora de
departament. Fer la gestió preventiva derivada de la declaració responsable, del Model
URV ( pla de prevenció URV ) i de la normativa de caràcter general.
h) Controlar de manera periòdica les condicions de treball dels investigadors en formació al
seu càrrec. Interrompre l’activitat si es detecten situacions o accions insegures.
i)

Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que es
produeixin a conseqüència de la recerca, i implantar les mesures correctores que se’n
derivin.

j)

Elaborar i implantar un protocol d’actuació en cas d’emergència per a les activitats
relacionades amb la tesi. Alinear i integrar aquest protocol en el pla d’autoprotecció de
l’edifici que ocupa.

k) Si l’emergència es produeix en l’àrea d’influència de les tesis que dirigeix, posar-se a
disposició del cap d’emergència.
l)

Coordinar-se amb la resta de responsables d’activitat, personal al seu càrrec i el
supervisor del centre on fa la recerca.

m) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.29 Director o directora de departament (àmbit recerca)
El director o directora de departament també té assignades responsabilitats preventives en
l’àmbit de gestió.
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el director o directora de departament
supervisa les activitats de recerca que s’hi duen a terme (vegeu la definició de la persona
supervisora a l’apartat 3 del present document). Pot sol·licitar assessorament a l’OPRL, si ho
considera oportú.
Es responsabilitza de les accions següents:
a)

Integrar els criteris de prevenció a la gestió de la recerca del departament.

b)

Vetllar perquè els espais de recerca del seu àmbit compleixin la normativa de caràcter
general i la interna de la URV.

c) Vetllar perquè els investigadors adscrits al departament emplenin el qüestionari
preventiu, signin la declaració responsable i compleixin la normativa preventiva de
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caràcter general i la pròpia de la URV. Lliurar la declaració signada a l’OPRL.
d)

Controlar de manera periòdica les condicions de treball de les activitats del
departament. Interrompre l’activitat si considera que existeixen situacions o actes
insegurs.

e)

Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que
s’hagin produït als espais o entre el personal vinculat al seu departament i implantar les
mesures correctores que se’n derivin.

f)

Formar part de l’equip d’emergència. Proposar membres del seu departament per formar
part de l’equip d’emergència del centre on està vinculat.

g) Si l’emergència es produeix en l’àrea d’influència del seu departament, posar-se a
disposició del cap d’emergència.
h)

Coordinar-se amb els responsables d’activitat i supervisors i amb l’OPRL.

i)

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.30 Investigadors i estudiants de doctorat

Es responsabilitzen de les accions següents:
a) Integrar la prevenció en les decisions del seu àmbit.
b) Conèixer els riscos derivats de l’activitat que executa i de l’entorn on la du a terme,
sol·licitar ajuda, si escau, al seu tutor o tutora quan ho consideri oportú. Gestionar
l’eliminació i el control dels riscos i comunicar, si escau, al tutor o tutora els que
consideri que no estan convenientment protegits. Vetllar perquè les condicions de
seguretat de l’activitat que desenvolupa es mantinguin controlades.
c) Protegir-se eficaçment i sol·licitar ajuda, si escau, al seu tutor o tutora quan ho consideri
oportú. Utilitzar els equips de protecció individual i col·lectius indicats pel tutor o tutora.
Cooperar per garantir unes condicions de treball que siguin segures i no comportin
riscos. Mantenir el seu espai de recerca net i ordenat.
d) Utilitzar correctament els equips i les proteccions individuals. No deixar fora de
funcionament els dispositius de seguretat.
e) Aturar l’activitat de recerca si considera que està davant d’un risc greu i imminent.
Informar-ne el tutor o tutora.
f) Comunicar a qui correspongui els accidents i/o incidents que es produeixin en l’àmbit
universitari, així com les sensibilitats especials que consideri que el tutor o tutora ha de
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conèixer.
g) Col·laborar en cas d’emergència o simulacre, seguint les indicacions de l’equip
d’emergència o del tutor o tutora.
h) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.31 Altre personal de suport a la recerca

Es responsabilitza de les accions següents:
a) Col·laborar amb el cap per identificar els riscos de les activitats en què col·labori,
controlar-los i eliminar-los. Informar el seu cap si existeixen riscos no controlats que
detecti.
b) Vetllar, segons les possibilitats i complint les mesures de prevenció que en cada cas
adopti la URV, per la seva pròpia seguretat i per la de la comunitat universitària.
c) Utilitzar correctament els equips i les proteccions individuals. No deixar fora de
funcionament els dispositius de seguretat.
d) Cooperar amb els caps per garantir unes condicions de treball que siguin segures i no
comportin riscos. Mantenir el lloc de treball net i ordenat.
e) Aturar l’activitat si considera que està davant d’un risc greu i imminent. Informar-ne el
seu cap.
f)

Col·laborar en cas d’emergència o simulacre, seguint les indicacions de l’equip
d’emergència.

g) Totes les responsabilitats indicades a l’apartat de personal.
h) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.33 Director o directora del CTTi-FURV (àmbit transferència)

El director o directora del CTTi-FURV també té assignades responsabilitats preventives en
l’àmbit de gestió.
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el director o directora del CTTi-FURV
supervisa les activitats de transferència i recerca que gestiona (vegeu la definició de persona
supervisora a l’apartat 3 del present document). Pot sol·licitar assessorament al seu servei de
prevenció. Tanmateix, la Direcció del CTTi-FURV es pot adreçar a l’OPRL per resoldre els
dubtes de prevenció relacionats amb el Model URV ( pla de prevenció URV ).
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Es responsabilitza de les accions següents:
a) Integrar la prevenció en les decisions de transferència de la seva responsabilitat.
b) Complir i fer complir els objectius preventius aprovats pel CdG de la URV. Planificar i
assignar recursos per fer la prevenció de l’activitat que gestiona.
c) Conèixer i controlar els riscos de les activitats que té a càrrec seu i gestionar-ne
l’eliminació. Vetllar perquè les condicions de seguretat de la recerca que gestiona es
mantinguin controlades. Facilitar els mitjans necessaris perquè es puguin executar les
funcions que té encarregades en les condicions adequades de seguretat, dins la
normativa de caràcter general i la pròpia de la URV.
d) Interrompre l’activitat si considera que existeixen situacions o actes insegurs. En el cas
que es trobin en edificis URV o afectin personal URV, comunicar-ho a l’OPRL.
e) Coordinar la prevenció de l’activitat de transferència que gestiona.
f)

Vetllar perquè els investigadors, caps d’entitat, contractistes i personal al seu càrrec
emplenin el qüestionari preventiu amb informació veraç i actualitzada, signin la
declaració responsable i compleixin la normativa preventiva de caràcter general i la
pròpia de la URV. Lliurar la declaració responsable signada a l’OPRL.

g) Controlar de manera periòdica les condicions de treball de les activitats que gestiona.
h) Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que
s’hagin produït als espais de la URV o amb personal de la URV i implantar les mesures
correctores que se’n derivin.
i)

Vetllar perquè el personal investigador a càrrec seu redacti i implanti protocols d’actuació
en cas d’emergència per a les activitats que du a terme, que estiguin alineades amb la
política URV i amb els plans d’emergència interior o plans d’autoprotecció URV.
Col·laborar amb l’OPRL per integrar aquests documents amb els de la URV.

j)

Coordinar-se amb els responsables d’activitat i els supervisors dels edificis URV que
gestiona, i també amb l’OPRL.

k) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.34 Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la URV (OPRL)
Les funcions de l’OPRL es descriuen a l’LPRL 31/95 i al RD 39/97, sobre els serveis de
prevenció propis.
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En relació amb el Model URV ( pla de prevenció URV ) li corresponen les funcions
d’assessorament en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals les quals poden resumir-se en les
següents:
a) Assessorar la URV sobre la prevenció de riscos laborals i la millora contínua de la
institució en aquest àmbit.
b) Assessorar en relació amb la implantació del Model URV ( pla de prevenció URV ),
donant compte dels resultats al vicerectorat o delegat del rector que tingui delegada la
gestió preventiva.
c) Proposar la concertació d’activitats preventives alienes per a la URV. Coordinar i dirigir
el servei de prevenció aliè (SPA) de la URV.
d) Proposar objectius, responsables i terminis per executar les activitats preventives que es
derivin de l’aplicació de l’LPRL 31/95 i de la normativa interna URV, aprovada pel CdG.
e) Proposar actuacions preventives alineades amb l’estratègia corporativa de la URV i la
normativa de caràcter general.
f)

Avaluar, en col·laboració amb el servei de prevenció aliè, els riscos laborals del personal
de la URV, seguint la normativa vigent. Proposar al CdG una priorització i una llista de
persones responsables (unitats executores ) de les mesures correctores i preventives
derivades de les avaluacions de riscos realitzades.

g) Assessorar en relació amb les mesures correctores i preventives que el CdG hagi
determinat com a prioritàries.
h) Analitzar i explotar preventivament la informació recopilada mitjançant els qüestionaris
preventius. Custodiar les declaracions responsables.
i)

Classificar els grups d’interès d’acord amb els criteris aprovats pel CdG i la informació
incorporada als qüestionaris preventius.

j)

Planificar l’activitat preventiva que es deriva de la informació dels qüestionaris
preventius i executar-la en funció dels recursos disponibles.

k) Realitzar controls periòdics d’acord amb la informació dels qüestionaris preventius i el
protocol aprovat pel CdG, en funció dels recursos disponibles.
l)

Proposar la documentació sobre prevenció que consideri que permetrà a la Universitat
complir la normativa vigent. Mantenir actualitzada la documentació del sistema de gestió
de la URV.

m) Proposar les activitats informatives i formatives en prevenció de riscos que consideri
necessàries per complir la normativa preventiva de caràcter general. Impartir la formació
preventiva en funció dels recursos disponibles i fer-ne el seguiment.
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n) Participar en la investigació d’accidents, incidents o malalties professionals que s’hagin
produït als edificis de la URV o entre el personal URV, en els casos que ho consideri
oportú.
o) Participar en l’elaboració dels plans d’autoprotecció o d’emergència dels edificis de la
URV que gestioni la institució. Impulsar el manteniment dels plans d’autoprotecció i
actuació en cas d’emergència als edificis URV en funció dels recursos disponibles.
p) Assessorar en relació amb els plans d’autoprotecció o d’emergència dels edificis URV
redactats o encarregats per la FURV, per tal d’ajudar a ambdues institucions a tenir una
coherència amb els redactats i polítiques.
q) Impulsar la realització de simulacres periòdics als edificis de la URV que gestioni la
institució en funció dels recursos disponibles i de la normativa vigent.
r) Proposar l’estratègia que s’ha de seguir, en col·laboració amb el Servei de Recursos
Humans i els òrgans de govern, pel que fa a la vigilància de la salut per al personal de la
URV. Controlar la gestió de la vigilància de la salut i extreure’n conclusions.
s) Coordinar-se amb els supervisors de la URV, definits per la normativa externa i la
interna aprovada pel CdG.

t) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

4.2.35 Altres modalitats preventives
La llei 31/95, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el RD 39/97 dels reglaments
del serveis de prevenció, identifiquen altres formes d’organització dels recursos necessaris pel
desenvolupament de les activitats preventives de la URV als quals la URV podrà acudir seguint
la normativa vigent.

4.3 RESPONSABILITATS DE PREVENCIÓ DEL PERSONAL ALIÈ

Pel que fa als responsables aliens, són:

4.3.1

Treballador aliè URV

Les responsabilitats, en les seves activitats relacionades amb la URV són:
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a) Integrar la prevenció en les decisions del seu àmbit.
b) Complir i fer complir la normativa de prevenció de la URV.
c) En cas de dur a terme tasques que requereixen permís de treball, no iniciar-les fins que
no tinguin una còpia del document.
d) Formar part de l’equip d’emergència URV, si se li ho demana.
e) Col·laborar en cas d’emergència o simulacre seguint les indicacions de l’equip
d’emergència.
f)

Adreçar-se al seu responsable per resoldre necessitats de prevenció.

g) Totes les responsabilitats que afectin el treballador incloses a l’LPRL 31/95 i a la
normativa interna de la seva empresa.

4.3.2 Cap d’entitat, director o directora de parc científic, direcció de centre tecnològic
i direcció de centres anàlegs

D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ) el cap d’entitat, el director o directora
parc científic-centre tecnològic i centres anàlegs supervisa les activitats que s’hi duen a terme
(vegeu la definició de supervisor a l’apartat 3 del present document). Pot sol·licitar
assessorament al seu servei de prevenció, si ho considera oportú.
Es responsabilitza de les accions següents:
a) Disposar de la pròpia organització preventiva. Concertar i assumir la prevenció de riscos
laborals de l’entitat i activitats que dirigeix.
b) Responsabilitzar-se de totes les activitats que dugui a terme l’entitat que dirigeix,
emplenant el qüestionari preventiu amb informació veraç i actualitzada i lliurar la
declaració responsable a l’OPRL.
c) Nomenar una persona supervisora dels contractes de transferència realitzats pel
personal de la URV en la seva entitat i comunicar-ho a l’OPRL. Aquesta persona ha de
vetllar perquè els responsables dels contractes emplenin el qüestionari preventiu amb
informació veraç i actualitzada, signin la declaració responsable i compleixin la normativa
vigent en matèria de prevenció.
d) Conèixer, controlar i gestionar adequadament els riscos inherents als projectes que es
duen a terme a la seva entitat. Comunicar a l’OPRL qualsevol incident rellevant que
afecti personal de la URV.
e) Integrar la política i la normativa de prevenció de riscos laborals de la URV a la seva
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activitat. Vetllar perquè es compleixi la normativa de prevenció de riscos en el seu àmbit.
f)

Complir i fer complir els objectius aprovats pel CdG. Planificar i assignar recursos per
aplicar la prevenció de l’entitat que gestiona. Incorporar les peticions de la URV en el
termini i forma que la URV li comuniqui.

g) Col·laborar en la investigació dels accidents, incidents i malalties professionals que
s’hagin produït als espais de la URV o amb personal de la URV i implantar les mesures
correctores que se’n derivin.
h) Elaborar i implantar protocols d’actuació en cas d’emergència alineats i integrats amb els
plans d’autoprotecció dels edificis de la URV.
i)

Proposar membres de l’entitat per formar part de l’equip d’emergència de la URV, si
escau. Si l’emergència es produeix en l’àrea d’influència de la seva entitat, posar-se a
disposició del cap d’emergència o designar un responsable amb aquestes funcions.

j)

4.3.3

Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent.

Contractista

D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), el contractista és el responsable
d’activitat (RA) de les activitats que li han estat adjudicades per la URV (vegeu la definició de
RA a l’apartat 3 del present document). Pot sol·licitar assessorament preventiu al seu servei de
prevenció.
a) Es responsabilitza de les accions següents:
b) Disposar de la pròpia organització preventiva. Concertar o assumir la prevenció de
riscos laborals de la seva empresa.
c) Vetllar perquè es compleixi la normativa de prevenció de riscos i la que li afecti de la
URV.
d) Conèixer els riscos de la seva activitat i els generats per l’entorn de la URV. Eliminar-los
en origen seguint la normativa de caràcter general i el model de gestió URV o controlarlos mitjançant proteccions col·lectives, en primer terme, i individual, en segon.
e) Informar i formar el personal al seu càrrec sobre els riscos i mesures preventives o
correctores que cal prendre abans d’iniciar l’activitat.
f)

Planificar l’activitat preventiva de l’objecte de la contractació, incorporant les propostes
que el responsable del contracte de la URV li comuniqui, en el temps i forma que la URV
determini.
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g) Facilitar els mitjans necessaris perquè el personal a càrrec seu pugui dur a terme la
feina en condicions de seguretat.
h) Assegurar que el personal a càrrec seu utilitza les proteccions, tant col·lectives com
individuals, i disposa de la formació i informació preventiva mínima aprovada pel CdG i
necessària per a la feina que du a terme.
i)

Controlar de manera periòdica les condicions de seguretat de l’activitat. Aturar l’activitat
si detecta situacions o accions insegures i comunicar-ho al responsable del contracte de
la URV.

j)

Emplenar el qüestionari preventiu amb informació veraç, actualitzant-la quan sigui
necessari. Signar la declaració responsable i lliurar-la al responsable del contracte de la
URV. Gestionar la prevenció que es derivi de la declaració responsable.

k) Vetllar perquè el personal que gestiona compleixi tant la normativa de prevenció com la
pròpia de la URV, aprovada pel CdG.
l)

Investigar els accidents, incidents i malalties professionals que s’hagin produït als espais
de la URV o amb personal de la URV i comunicar-los al responsable del contracte de la
URV.

m) Comunicar al responsable del contracte de la URV els requeriments relacionats amb la
prevenció de riscos laborals que puguin afectar la institució.
n) Proposar persones per formar l’equip d’emergència si se li ho requereix. Participar i
col·laborar en cas d’emergència o simulacre.
o) Coordinar-se amb el supervisor que la URV determini.

4.3.4

Serveis de prevenció de les empreses

Les responsabilitats d’un servei de prevenció aliè es troben establertes a l’LPRL 31/95 i els RD
39/97.
Pel que fa a les responsabilitats derivades del Model URV ( pla de prevenció URV ), aquest
servei s’ha de coordinar amb l’empresa que l’ha contractat i a l’hora de presentar la
documentació requerida ha d’atendre els requisits de la legislació de caràcter general i la
normativa de la URV.
Es responsabilitza de les accions següents:


Adaptar la documentació de prevenció a la normativa interna de la URV, complint la
normativa de caràcter general.
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Integrar el Model URV ( pla de prevenció URV ) com a criteri tècnic per a les empreses
amb les quals tingui concert.

5. DOCUMENTS DE GESTIÓ
La documentació del Model URV ( pla de prevenció URV ) està organitzada en els
documents següents:


Procediments



Instruccions de treball



Registres

Els documents del Model URV ( pla de prevenció URV ) es troben a l’annex I.
Els documents del Model URV ( pla de prevenció URV ) estan a disposició de les persones
implicades a la intranet de la URV, tant per al personal de la URV com de la FURV. Els
treballadors aliens a la URV i FURV hi poden accedir mitjançant la persona URV-FURV de
contacte.
La URV estructura la documentació en:


Documents preventius d’àmbit general



Documents preventius d’àmbit específic

Els documents preventius d’àmbit general i, per tant, de compliment obligat per a totes les
persones que pertanyen al col·lectiu AGENTS URV constitueixen la base de tot el sistema
preventiu de la URV.
Els documents d’àmbit general són els fonaments i guies a partir dels quals cada unitat de la
URV o entitat ubicada en espais URV o cedits per la URV (incloses empreses contractistes)
hauran d’elaborar aquells protocols específics propis de la seva activitat i necessaris per
garantir que la prevenció de riscos laborals s’implanta en tota la URV.
El Model URV ( pla de prevenció URV ) implica que cada unitat o entitat ha de complir
estrictament el manual i procediments generals del sistema, ha de definir i aprovar els
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procediments específics que s’hagin d’aplicar segons la normativa de prevenció de riscos
laborals vigent i els requisits que la URV defineixi. Sens perjudici que la FURV, cada entitat i
el contractista elaborin i implantin la seva documentació preventiva, d’acord amb la normativa
vigent.
La documentació del Model URV ( pla de prevenció URV ) es classifica seguint els apartats
dels requisits OHSAS:
-

Identificació de perills

-

Requeriments legals

-

Objectius i programes

-

Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat

-

Formació, competència i consulta

-

Comunicació, participació i presa de consciència

-

Documentació

-

Control de documents

-

Control operacional

-

Preparació i resposta davant d’emergència

-

Mesura i seguiment

-

Avaluació del compliment legal

-

Investigació d’incidents, no conformitat i ACP

-

Control de registres

-

Auditoria interna

-

Revisió a càrrec de la direcció

L’equivalència entre els documents URV i l’apartat de referència OHSAS es troba al capítol
5.15 del present Manual.
A continuació es detalla quin procediment del Model URV ( pla de prevenció URV ) es troba
dins de cada apartat i s’exposa breument l’objectiu de cada procediment.

5.1

IDENTIFICACIÓ DE PERILLS

La URV ha establert, implementat i manté al dia els procediments PGPRL-01 Avaluació de
riscos laborals i disseny preventiu, PGPRL-05 Protecció especial de treballadors i
PGPRL-19 Identificació, avaluació i gestió de factors psicosocials i conflictes
interpersonals, per identificar els perills, avaluar els riscos i implementar les mesures de
control necessàries.
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La metodologia que utilitza la URV per identificar perills i avaluar riscos s’ha definit pel que fa
a àmbit, naturalesa i coordinació, per assegurar que és proactiva més que reactiva. Així,
doncs, preveu identificar, prioritzar i documentar els riscos i aplicar els controls, si escau.
La URV ha documentat i actualitzat els resultats de la identificació de perills, l’avaluació de
riscos i els controls determinats.

5.2

REQUERIMENTS LEGALS

La URV ha establert un procediment, el PGPRL-17 Identificació dels requisits legals i
altres requisits i avaluació del compliment legislatiu, per identificar els requisits legals,
l’accés i altres requisits de seguretat i salut laboral que s’hi hagin d’aplicar.
La URV té en compte l’establiment, implementació i manteniment del sistema de gestió
d’aquests requisits legals i altres que l’organització subscrigui.
5.3

OBJECTIUS I PROGRAMES

La URV ha creat un procediment, PGPRL-02 Planificació de l’activitat preventiva, per
establir, implementar i mantenir els objectius estratègics i fites que vol assolir.
5.4

FORMACIÓ, COMPETÈNCIA I CONSULTA

La URV ha establert un procediment, PGPRL-03 Formació i informació, per assegurar-se
que qualsevol persona que treballi per a la URV i realitzi tasques que poden causar impactes
a l’entorn i a la seva seguretat, sigui competent en prevenció de riscos tenint com a base una
educació, formació o experiència adequades.
Paral·lelament els òrgans hauran de definir el seu pla de formació en funció de les necessitats
de formació bàsica i específiques que s’hi hagin d’aplicar, i també avaluar l’eficàcia de les
accions formatives o de les accions dutes a terme. També han de mantenir els registres
associats segons el PGPRL-03 Formació i informació.
El pla de formació es defineix en funció de les necessitats detectades a l’avaluació de riscos i
disseny preventiu (PGPRL-01) i en els controls periòdics de les condicions de treball i
l’activitat dels treballadors (PGPRL-13).
5.5

COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I PRESA DE CONSCIÈNCIA

Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV (pla de prevenció de riscos
laborals de la URV)
Versió 4

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
(Pla de prevenció de riscos laborals de la URV)

Codi: MGPRL (pla
PRL)
Edició: 4
Data: 11/12/17
Pàg.: 53 de 74

La URV estableix, implementa i manté el procediment PGPRL-07 Comunicació, participació
i consulta i el PGPRL-08 Comunicació de risc greu i imminent amb els objectius
següents:


Assegurar la comunicació interna a través dels canals establerts i el formulari de
consulta (PGPRL-07-01).



Assegurar la comunicació dels treballadors de les diferents unitats o estructures amb
els seu cap d’unitat, responsable d’estructura o delegats de prevenció.



Assegurar la comunicació amb els contractistes i altres visitants.



Rebre, documentar i respondre les comunicacions pertinents de les parts interessades
externes.



Assegurar la comunicació amb entitats.

Així mateix, la URV amb el procediment PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta
assegura la participació i presa de consciència dels treballadors mitjançant:


La implicació en la identificació dels perills, l’avaluació dels riscos i la determinació de
controls.



La participació en la investigació d’incidents.



La implicació en el desenvolupament i la revisió de les polítiques i objectius de la
prevenció de riscos laborals.



La consulta quan hi hagi algun canvi que afecti la seva prevenció de riscos laborals.



La representació en els temes de prevenció de riscos laborals.



La consulta amb les entitats i els contractistes quan hi hagi canvis que afecten la seva
prevenció de riscos laborals.

5.6

DOCUMENTACIÓ I CONTROL DE DOCUMENTS

La URV ha establert, implementat i manté el procediment PGPRL-14 Gestió de documents i
registres per controlar tota la documentació i dades requerides pel sistema de gestió de la
prevenció de riscos laborals i per l’estàndard OHSAS, amb els objectius següents:


Elaborar, aprovar, revisar i actualitzar els documents en funció de les necessitats.



Identificar els canvis i l’estat de revisió actual dels documents.



Disposar de les versions actualitzades dels documents.



Llegir els documents i identificar-los fàcilment.



Identificar els documents d’origen extern que la URV ha determinat com a necessaris
per a la planificació i operació del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals i
controlar-ne la distribució.



Preveure l’ús no intencionat de documents obsolets i identificar-los de manera
adequada en el cas que se segueixin conservant.
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CONTROL OPERACIONAL

La URV ha establert, implementat i manté els procediments següents:
PGPRL-04 Seguretat a la feina, que defineix les línies bàsiques d’actuació per assegurar
que tots els treballs es realitzen d’acord amb les bases establertes.
PGPRL-06 Coordinació i vigilància d’activitats empresarials, que organitza la gestió
preventiva entre els diferents agents implicats en les tasques que du a terme el personal
URV, en instal·lacions URV o entitats que amb participació de la URV o sense treballen en
activitats relacionades amb la institució.
PGPRL-11 Contractació i compres, que estableix criteris de prevenció generals que s’han
de seguir en les compres i les contractacions que faci la URV.
PGPRL-20 Presència de recursos preventius, que garanteix la presència de recursos
preventius a la URV en aquelles activitats en què es necessitin.
PGPRL-21 Permisos de treball, que garanteix que determinats treballs que puguin generar
riscos d’accident amb conseqüències greus es realitzin sota condicions controlades.
PGPRL-22 Criteris preventius de la URV, amb la finalitat de concretar informació,
actuacions i controls per dur a terme l’activitat de prevenció.
Dins del sistema de gestió, també hi ha diferents instruccions per identificar aquelles
operacions i activitats associades amb riscos potencials en què és necessari aplicar mesures
de control per gestionar els riscos per a la prevenció de riscos laborals.
5.8

PREPARACIÓ I RESPOSTA DAVANT D’EMERGÈNCIES

La URV ha establert, implementat i manté els procediments PGPRL-10 Mesures
d’emergència i PGPRL-08 Comunicació de risc greu i imminent, que identifiquen
situacions d’emergència potencials i hi responen, planificant la resposta davant emergències.
Tenen els objectius següents:

5.9



Respondre davant situacions d’emergència reals i preveure
conseqüències adverses per a la prevenció de riscos laborals.



Establir, sempre que sigui factible, la realització de proves periòdiques per respondre
a situacions d’emergència, implicant-hi les parts interessades.



Revisar i modificar periòdicament aquest procediment, en particular una vegada
realitzades les proves periòdiques o després que es produeixin situacions
d’emergència.

o

mitigar

les

MESURA I SEGUIMENT

La URV estableix, implementa i manté els procediments PGPRL-12 Vigilància de la salut,
PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels treballadors, i
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diferents instruccions per fer el seguiment i mesurar de forma regular el desenvolupament de
la prevenció
Els procediments inclouen:


Mesures qualitatives i quantitatives adequades a les necessitats de la URV.



El seguiment del grau de compliment dels objectius de la prevenció de riscos.



El seguiment de l’eficàcia dels controls.



Les mesures proactives que fan un seguiment de la conformitat amb els programes,
controls i criteris operacionals de la prevenció de riscos.



Les mesures reactives que fan un seguiment de l’alteració de la salut, els incidents i
altres mostres històriques que palesen una prevenció de riscos deficient.



El registre de les dades i els resultats del seguiment i mesura, per facilitar l’anàlisi
posterior de les accions correctores i preventives.

5.10

AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT LEGAL

La URV ha establert, implementat i manté el procediment PGPRL-17 Identificació dels
requisits legals i avaluació del compliment legislatiu, per assegurar que s’identifiquen els
requisits legals aplicables i altres requisits que subscrigui, i avaluar-ne el compliment.
5.11 INVESTIGACIÓ D’INCIDENTS, NO-CONFORMITAT, ACCIÓ CORRECTORA I
ACCIÓ PREVENTIVA

5.11.1 Investigació d’incidents
La URV ha establert, implementat i manté els procediments PGPRL-01 Avaluació de riscos
laborals i disseny preventiu i PGPRL-09 Gestió d’accidents, incidents i malalties
professionals, per registrar, investigar i analitzar els incidents. Aquests processos tenen els
objectiu següents:


Determinar les deficiències de prevenció de riscos subjacents i altres factors que
podrien causar l’aparició d’incidents o contribuir-hi.



Identificar la necessitat d’una acció correctora.



Identificar oportunitats per a una acció preventiva.



Identificar oportunitats per a la millora contínua.



Comunicar els resultats de les investigacions.



Documentar les investigacions que es duen a terme, i mantenir-ne els resultats.
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5.11.2 No-conformitat, acció correctora i acció preventiva

La URV estableix, implementa i manté el procediment PGPRL-18 Gestió de noconformitats, que tracta les no-conformitats reals o potencials, permet implantar accions
correctores i preventives, i assegura que les unitats i estructures gestionen les seves noconformitats, les quals han d’estar alineades amb el criteri URV. Té els objectius següents:


Identificar i corregir les no-conformitats i la presa de decisions per mitigar-ne les
conseqüències per a la prevenció de riscos.



Investigar les no-conformitats, determinant-ne les causes i la implantació d’accions per
evitar que es repeteixin.



Avaluar la necessitat de disposar d’accions per prevenir les no-conformitats i
implementar les accions perquè no es repeteixin.



Registrar i comunicar els resultats de les accions preventives i correctores que s’han
dut a terme.



Revisar l’eficàcia de les accions preventives i correctores que s’han dut a terme.



Si una acció correctora o preventiva identifica perills nous o modificats o es necessiten
controls nous o modificats, les accions proposades s’implanten després de realitzar
l’avaluació de riscos. Qualsevol canvi que sorgeixi d’una acció correctora o preventiva
s’incorpora directament a la documentació del sistema de gestió de la prevenció de
riscos.

5.12

CONTROL DE REGISTRES

La URV ha establert i manté el procediment PGPRL-14 Gestió de documents i registres,
que demostra la conformitat amb els requisits de seu sistema de gestió de prevenció de
riscos i l’estàndard OHSAS 18001:2007.
Mitjançant aquest procediment la URV s’assegura la identificació, l’emmagatzematge, la
protecció, la recuperació, el temps de retenció i la disposició dels registres.
Els registres són llegibles, identificables, traçats i permanents.
5.13

AUDITORIA INTERNA

La URV ha establert i manté el procediment PGPRL-15 Auditories del sistema de
prevenció i un programa d’auditories per dur a terme les auditories periòdiques del Pla de
prevenció amb els objectius següents:
a) Determinar si el Pla de prevenció:


És conforme amb els plans establerts per normativa sobre gestió de la prevenció de
riscos laborals, incloent-hi els requisits d’aquest estàndard OHSAS 18001:2007.
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b) Subministrar informació a la direcció dels resultats de les auditories.
L’OPRL s’encarrega d’establir el cronograma i de definir la composició de l’equip auditor. El
cronograma estarà basat, com a mínim, en el nivell i el valor de vulnerabilitat assignat.
La URV planifica, estableix, implementa i manté programes d’auditoria tenint en compte els
resultats de les avaluacions de riscos de les activitats de l’organització i els resultats
d’auditories prèvies.
El procediment PGPRL-15 Auditories del sistema de prevenció tracta sobre:


Responsabilitats, competències i requisits per planificar i realitzar les auditories.



Els resultats de les auditories.



Els registres associats.



Els criteris d’auditoria, abast, freqüència i mètodes.

Quan sigui possible, personal independent, que té responsabilitat directa en l’activitat que
s’examina, ha de fer les auditories.
5.14

REVISIÓ A CÀRREC DE LA DIRECCIÓ

La URV ha implementat i manté el procediment PGPRL-16 Revisió del sistema a càrrec del
Consell de Govern, per assegurar que el sistema de gestió de la prevenció de riscos és
revisat a intervals planificats i se’n deixa constància documental, per assegurar-ne la
conveniència, adequació i eficàcia contínues.
Aquestes revisions inclouen l’avaluació de les oportunitats de millora i la necessitat d’avaluar
canvis en el sistema de gestió de la prevenció, incloent-hi la política i els objectius.
Es deixarà mostra documental d’aquestes revisions mitjançant l’acta de revisió.
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6. TERMES I DEFINICIONS
Tots els termes i definicions utilitzats en aquest Manual s’inclouen a l’estàndard OHSAS
18001:2007. Sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball.
Utilitzarem el terme prevenció de riscos laborals (PRL), de la Llei de prevenció de riscos
laborals, equivalent al terme seguretat i salut en el treball (SST) de l’estàndard OHSAS.
6.1 CONCEPTES ESPECÍFICS DE L’ORGANITZACIÓ

Als efectes de l’aplicació del Model URV ( pla de prevenció URV ), s’entén per:

o Accident: succés no planificat que ha provocat dany, afecció o altres pèrdues als
treballadors o a les instal·lacions.
o Accident de treball: qualsevol lesió corporal que el treballador pateixi a causa o com a
conseqüència de la feina que executi per compte d’altri. Es consideren accidents de feina: els
que passen anant o tornant del lloc de treball; a causa o a conseqüència del fet d’ocupar
càrrecs electes de caràcter sindical, anant o tornant del lloc en el qual s'exerceixin aquestes
funcions; a causa o a conseqüència de les feines que, tot i que siguin diferents de les de la
seva categoria professional, executi el treballador per complir les ordres del cap, o
espontàniament amb interès del bon funcionament de l'empresa; accidents patits en actes de
salvament o de naturalesa anàloga, ambdós en relació amb la feina; les malalties no
professionals que contregui el treballador amb motiu de la seva feina; les malalties que
s'agreugin com a conseqüència de la lesió constitutiva de l'accident i les conseqüències i
malalties derivades del procés patològic determinat per l'accident.
o Agent biològic: són els microorganismes, incloent-hi els que han rebut manipulacions
genètiques, els cultius de cèl·lules i els endoparàsits humans multicel·lulars.
o AGENTS URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats que estiguin ubicades en espais de la URV o cedits per la URV prestant
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que prestin els seus serveis en
espais de la URV.
o Aparell de pressió: qualsevol màquina, vehicle, eina, útil, aparell, instrument o instal·lació
utilitzat a la feina que funcioni a una pressió diferent de l’atmosfèrica.
o Auditoria dels sistemes de prevenció: avaluació sistemàtica, documentada i objectiva
sobre l'eficàcia del sistema de prevenció que no ha estat concertat recorrent a un servei de
prevenció aliè. Una entitat especialitzada i acreditada ha de realitzar l’auditoria externa.
o Avaluació de riscos: és el procés dirigit a estimar la magnitud d’aquells riscos que no
s’hagin pogut evitar, i a obtenir la informació necessària perquè la institució estigui en
condicions de prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d’adoptar mesures
preventives i, si escau, sobre el tipus de mesures que cal adoptar.
o Avaluació de riscos d’edifici: estima els riscos de l’edifici que poden afectar qualsevol
persona que hi accedeixi. També es denominen riscos inespecífics.
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o Avaluació de riscos d’espai: estima els riscos derivats d’una instal·lació i correspon a
laboratoris, tallers i magatzems.
o Avaluació de riscos per perfil d’activitat: estima els riscos derivats de la tasca concreta
realitzada per un treballador.
o Cap d’emergència: persona amb autoritat i capacitat de gestió, responsable de gestionar
les actuacions encaminades a respondre davant d’emergències.
o Cap d’intervenció: persona que té la màxima autoritat i responsabilitat durant la situació
d’emergència fins que arribin les ajudes externes.
o Carcinogen: substància i/o preparats que, per inhalació, ingestió o penetració cutània,
poden produir càncer o un augment de la freqüència.
o Centre d’alarmes i control: nus de comunicacions durant l’emergència. Estableix les
comunicacions necessàries per mobilitzar equips, cercar ajuda externa o aconseguir dades i
informacions sobre l’emergència.
o Centre de control: nus de comunicacions durant l’emergència. Estableix les
comunicacions necessàries per mobilitzar equips, cercar ajuda externa o aconseguir dades i
informacions sobre l’emergència.
o Comitè d’Autoprotecció: equip que té com a missió preveure i assessorar les accions de
gestió, implantació i manteniment del pla d’autoprotecció.
o Comitè de Seguretat i Salut (CSS): òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a
consultar regularment i periòdicament les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de
riscos. Ha d’estar constituït en totes les empreses o centres de treball que tinguin 50
treballadors o més, i ha d’estar format pels delegats de prevenció, d'una banda, i per
l'empresari i/o els seus representants, en el mateix nombre que el de delegats de prevenció,
de l'altra.
o Control de condicions: en els casos en què la bona praxi és rellevant per mantenir el risc
controlat, es controlen les condicions de treball per garantir que es compleixen les normes de
seguretat i que el risc està controlat.
o Condició de treball: qualsevol característica que pugui tenir una influència significativa en
la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador. Queden incloses
específicament en aquesta definició:


Les característiques generals dels locals, les instal·lacions, els equips, els productes i
altres instruments que hi hagi al centre de treball.



La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de treball i
les intensitats, les concentracions o els nivells de presència corresponents.



Els procediments que se segueixin per utilitzar aquests agents i que influeixin en la
generació dels riscos esmentats.



Totes les altres característiques del treball, incloses les relatives a l'organització i
l'ordenació, que influeixin en els riscos a què està exposat el treballador.

o Criteri preventiu URV: definicions que la URV determina per unificar criteris, com
mètodes d’avaluació, càlculs de ponderacions per al valor de vulnerabilitat, classificacions de
nivells, models d’avaluacions, responsables per tipus de riscos etc. L’OPRL proposa el criteri
preventiu i el CdG l’aprova.
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o Declaració d’autoconformitat: equivalent a la definició de declaració de conformitat, però
sense la referència a l’organisme notificador, ja que no és necessari que hi intervingui.
o Declaració de conformitat: procediment de certificació mitjançant el qual el fabricant, o el
seu representant, declara que les màquines comercialitzades compleixen tots els requisits
essencials de seguretat i salut corresponents. Consta de:
 Nom i adreça del fabricant (o representant), descripció de la màquina, disposicions a
les quals s’ajusta la màquina, funció de seguretat que realitza el component, tipus de
certificació i dades de l’organisme notificador que hi hagi intervingut (examen CE,
amb certificat de recepció i certificat d’adequació), referència a normes de
conformitat.
o Detectors de gasos tècnics: elements sensors de la presència de gasos.
o Delegats de prevenció: representants dels treballadors amb funcions específiques en
matèria de prevenció de riscos a la feina.
o Declaració responsable: document derivat del qüestionari preventiu, que ha de signar
la persona titular o responsable de cada entitat i unitat, i s’ha d’actualitzar sempre que ho
consideri necessari.
o Entitat: parcs científics, centres tecnològics, centres de recerca i centres anàlegs,
empreses contractistes i, en general, altres persones jurídiques amb personalitat jurídica
pròpia en què la URV participi i ocupin espais de la URV o cedits per la Universitat.
o Equip d’intervenció: està constituït per una part del personal no eventual del centre
(personal d’administració i serveis i professorat, etc.). Dóna suport i intenta controlar
l’emergència en cas de rebre l’ordre d’actuar i condueix l’acció fins que arriba un responsable
de rang superior (bombers, etc.). No pot posar vides en perill i actua únicament en situacions
que no siguin perilloses per a la integritat física i d’acord amb la formació rebuda.
o Equip de primera intervenció (EPI): equip d’intervenció de nivell bàsic.
o Equip de protecció individual (EPIs): qualsevol equip que pot portar el treballador
perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva
salut a la feina, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquest efecte.
o Equip de segona intervenció (ESI): equip d’intervenció de nivell avançat.
o Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada a la feina.
o Equip logístic: grup de personal no eventual del centre que actua en cas d’una
emergència. Dóna suport en cas d’una evacuació o confinament, d’acord amb la formació
rebuda.
o Espai confinat: qualsevol recinte amb obertures limitades d’entrada i sortida, en què
poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables, pot tenir una atmosfera deficient
d’oxigen i no està preparat perquè els treballadors l’ocupin de manera continuada. D’altra
banda, a l’acumulació de substàncies tòxiques o inflamables i la limitació d’oxigen s’hi poden
afegir altres problemes ergonòmics com la falta d’espai o il·luminació limitada, entre altres.
o Farmaciola: element destinat a contenir els medicaments i estris indispensables per oferir
els primers auxilis o per tractar malalties comunes. La disponibilitat d’una farmaciola sol ser
prescriptiva en àrees de treball.
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o Fitxes de seguretat: referides a productes o equips de treball. Posen a l’abast del
treballador la informació de prevenció relativa al seu risc.
o Formació: raonament didàctic amb l’objectiu que el treballador assumeixi el seu paper
com a actor de la prevenció de riscos laborals i el foment de la salut a la URV. També li
facilita les eines necessàries per conèixer els seus riscos i com protegir-se’n.
o Formació preventiva bàsica: formació mínima i obligatòria per a cada perfil d’activitat.
Qualsevol treballador vinculat a un perfil haurà de realitzar la formació preventiva bàsica o
acreditar que ja la té.
o Formació preventiva específica: formació mínima i obligatòria lligada a una tasca
específica. És responsabilitat de cada entitat i unitat detectar-la i facilitar-la.
o Genotòxic: productes carcinògens, mutàgens i teratògens.
o Grup sanitari: personal no eventual del centre que pot actuar davant d’una emergència
amb ferits o amb previsió que es requereixi suport mèdic, donant suport i mirant d’oferir els
primers auxilis al personal accidentat o involucrat en l’emergència, d’acord amb la informació i
formació rebuda.
o Identificació del risc: acció mitjançant la qual es fa una llista dels factors que poden
generar riscos, sense avaluar-los.
o Identificació de riscos: procés per reconèixer i definir els riscos detectats al lloc de
treball.
o Informació: comunicació dels riscos als quals el treballador pot estar exposat, mesures de
prevenció, mesures d’emergència i altres dades preventives.
o Intervenció: resposta a l’emergència per combatre’n l’origen, per protegir i auxiliar les
persones, els béns i el medi ambient.
o Investigador principal: investigador responsable d’un projecte de recerca i, per tant,
màxim responsable de la seguretat i salut en el treball del personal i de les mesures de
seguretat vinculades al projecte.
o Lloc de treball: àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors han
de romandre o accedir-hi per realitzar el seu treball. S’hi inclouen els serveis higiènics i els
locals de descans, els locals de primers auxilis i els menjadors. Les instal·lacions de servei o
protecció alienes als llocs de treball es consideren que en són part integrant.
o Línia de vida o d’ancoratge: sistema de seguretat lineal per preveure la caiguda.
o Malaltia professional: malaltia contreta a conseqüència de la feina executada per compte
aliè en les activitats especificades normativament. Està provocada per l'acció dels elements o
substàncies que s'indiquen normativament per a cada malaltia professional.
o Manteniment correctiu: reparació dels equips i les instal·lacions que hi ha a les
infraestructures per garantir que les avaries es resolen en el temps i en la forma previstos.
o Manteniment preventiu: accions planificades sobre equipament o infraestructures que
permeten disminuir l'impacte de les avaries i garantir-ne la màxima disponibilitat.
o Manual d’acollida: document dirigit al personal que recull la informació més rellevant en
matèria de prevenció de riscos laborals.
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o Manual de prevenció de riscos laborals: document en què queda reflectit el conjunt
d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat de l'empresa i
l’estructura organitzativa, amb la finalitat d'evitar o reduir els riscos derivats de la feina.
o Marcatge CE de conformitat: està format per les lletres CE i ha de tenir unes dimensions
mínimes de 5 mm.
o Marcatge CE visible amb les últimes xifres de l’any de fabricació, el nom i l’adreça del
fabricant, la designació de la sèrie o model i el número de sèrie, si n’hi ha.
o Mesures correctores: accions destinades a corregir o minimitzar la probabilitat i/o
gravetat de materialització d’un risc identificat a l’avaluació de riscos.
o Muntatge: Conjunt de diverses peces, adaptadors, components, etc., acoblats
convenientment a fi d’obtenir un aparell, una instal·lació, etc.
o Mutagen: substància i/o preparats que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, poden
produir alteracions en el material genètic de les cèl·lules.
o Nivell: classificació realitzada per la URV que agrupa les unitats i entitats, segons criteris
preventius.
o No-conformitat: qualsevol desviació de les normes de treball, pràctiques, procediments,
reglaments, funcionament del sistema de gestió, etc., que directament o indirectament podria
provocar una situació de lesió o malaltia, danys a la propietat, a l’entorn laboral o a la
combinació de tots dos.
o OCA: organismes de control autoritzats.
o Oficina de Prevenció (OPRL): conjunt de mitjans humans i materials necessaris per
realitzar les activitats de prevenció amb la finalitat de garantir la protecció adequada de la
seguretat i la salut dels treballadors. Assessora l’organització, els treballadors i els seus
representants, i els òrgans de representació especialitzats.
o Pantalles de visualització de dades (PVD): aparell que genera imatges, formades per
punts o ratlles en una pantalla fluorescent. Generalment, la pantalla de visualització és un
terminal d’ordinador i per comunicar les instruccions pertinents s’utilitza un teclat.
o Parts interessades: persona o grups de persones que formen part d’una organització
involucrades en prevenció de riscos laborals.
o Perfils d’activitat URV: classificació homogènia dels riscos derivats de les activitats
realitzades a la URV.
o Pla de prevenció de riscos: conjunt preestablert d'accions necessàries per assolir
l'objectiu de prevenció de riscos, el pla de prevenció estructura l’estratègia preventiva. Inclou
els objectius, el calendari, l'estructura organitzativa destinada a aquest efecte, la definició de
funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris.
o Planificació de les mesures correctores: planificació de les accions destinades a
corregir o minimitzar la probabilitat i/o gravetat de materialització d’un risc o perill potencial en
el desenvolupament d’una activitat laboral.
o Planificació de la prevenció: activitats que estableixen els objectius i metes per a un
període concret, així com les especificacions necessàries per dur a terme l’acció preventiva i
aplicar els elements del sistema de prevenció.
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o Pla d’autoprotecció (PAU): document que preveu, per a una determinada activitat,
instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es puguin produir com a
conseqüència de la seva activitat i les mesures de resposta davant de situacions de risc, de
catàstrofes i de calamitats públiques que els puguin afectar. Els plans d’autoprotecció s’han
de basar en una anàlisi de risc.
o Productes perillosos: aquells que, en absència de mesures preventives específiques,
originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o utilitzen.
o Profilaxi: tractament que busca prevenir un individu o col·lectiu de les malalties.
o Procediment: descriu les diferents activitats que s’especifiquen al sistema de prevenció i
estableix què cal fer, com cal fer-ho, quan i qui és el responsable de fer-ho i quins registres
s’han d’emplenar per demostrar el que s’ha realitzat.
o Processos, activitats, operacions, equips o productes potencialment perillosos:
aquells que, en absència de mesures preventives específiques, originen riscos per a la
seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o utilitzen.
o Protecció col·lectiva: tècnica de seguretat l'objectiu de la qual és la protecció simultània
de diversos treballadors exposats a un risc determinat.
o Procediment general: document escrit en el qual es descriu el desenvolupament d’una
actuació preventiva.
o Procediment específic i instrucció de treball: document en el qual es descriu amb detall
el desenvolupament d’algun aspecte que forma part d’un procediment o els passos que cal
seguir i les mesures que cal tenir en compte a l’hora de realitzar amb seguretat una activitat.
Aquesta documentació és elaborada per les diferents unitats o estructures.
o Producte fitosanitari: producte químic amb un grau més o menys elevat de toxicitat
destinat a combatre o a evitar les plagues que perjudiquen els cultius. Aquesta capacitat de
produir dany a organismes vius significa també un perill per a les persones.
o Punt d’ancoratge: element certificat al qual es connecta un dispositiu anticaigudes, línia
d’ancoratge o de vida o un equip de protecció individual.
o Qüestionari preventiu: document sistematitzat de recollida de dades preventives elaborat
i explotat per l’OPRL. Qualsevol responsable de l’activitat l’ha d’emplenar.
o Radiacions ionitzants: radiació que quan interacciona amb la matèria en produeix la
ionització, és a dir, origina partícules amb càrrega elèctrica (ions). L’origen d’aquestes
radiacions és sempre atòmic, es pot produir tant en el nucli de l’àtom com en els orbitals,
poden ser de naturalesa corpuscular (partícules subatòmiques) o electromagnètica (raigs X,
raigs gamma, etc.).
o Registre: document que proporciona informació, la veracitat de la qual es fonamenta en
les dades obtingudes a partir de l’observació, la mesura, l’assaig o altres operacions
aplicades a les activitats realitzades o en els resultats obtinguts en matèria de prevenció de
riscos laborals.
o Responsable d’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
o Risc greu i imminent: risc que és probable que es materialitzi racionalment en un futur
immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut dels treballadors.
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o Risc laboral: és la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat de la
feina.
o Sistema de prevenció: part del sistema general de gestió de la URV que defineix la
política de prevenció. Inclou l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les pràctiques, els
procediments, els processos i els recursos necessaris, relacionats amb la prevenció.
o Sensibilitats especials: variacions que poden afectar o ser apreciades per una sèrie de
persones exposades als efectes de determinats agents causats en un determinat grau d’una
escala de valors.
o Servei de prevenció: conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les
activitats preventives amb la finalitat de garantir la protecció adequada de la seguretat i la
salut dels treballadors. Assessora l’empresari, els treballadors i els seus representants, i els
òrgans de representació especialitzats.
o Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació de caràcter general i en particular
l’Estatut de la URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
o Teratogen: substància i/o preparat que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, pot
produir alteracions al fetus i causar-li malformacions.
o Treballs en alçada: aquells que es duen a terme a una alçada superior a dos metres i
necessiten una protecció addicional per evitar la caiguda a diferent nivell, ja que aquest risc
no s’ha eliminat.
o Unitat: departaments, centres, instituts universitaris, grups d’investigació i altres
estructures de la URV sense personalitat jurídica pròpia.
o Valor de vulnerabilitat: valor atribuït a cada unitat i entitat, basada en el risc de les seves
activitats i com poden afectar la comunitat universitària. S’extreu de les respostes al
qüestionari preventiu.
o Valoració del risc: procés de quantificació objectiva del risc, d’acord amb una sèrie de
paràmetres determinats i basat en la funció combinada entre la probabilitat i la gravetat que li
són estimades.
o Vigilància de la salut: dret dels treballadors, correlatiu al deure de l'empresari, de vigilar
periòdicament el seu estat de salut en funció dels riscos inherents a la feina. És un dret
voluntari, tret que hi hagi una disposició contrària.

o Zoonosi: malalties dels animals que poden ser transmeses a l’ésser humà.
6.2 CONCEPTES OHSAS
o Acció correctora: acció que elimina la causa d’una no-conformitat detectada o una altra
situació indesitjable.
o Acció preventiva: acció que elimina la causa d’una no-conformitat potencial o qualsevol
altra situació potencial indesitjable.
o Auditoria: examen de la situació econòmica d'una organització, a fi de donar-ne a
conèixer l'estat patrimonial o financer.
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o Avaluació del risc: procés per avaluar el risc o riscos que sorgeixen d’un o diversos
perills, tenint en compte el que s’adeqüi dels controls existents, i decidir si el risc o els riscos
són acceptables o no.
o Condició de treball: qualsevol característica que pugui tenir una influència significativa en
la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador.
o Desenvolupament de la seguretat i salut en el treball: resultats mesurables sobre la
manera com una organització gestiona els seus riscos de seguretat i salut en el treball.
o Deteriorament de la salut: condició física o mental identificable i adversa que sorgeix i/o
empitjora per l’activitat laboral i/o per situacions relacionades amb la feina.
o Document: informació i mètode de suport.
o Identificació de perills: procés mitjançant el qual es reconeix que existeix un perill i se’n
defineixen les característiques.
o Incident: succés o successos relacionats amb la feina en el qual es podria haver produït
un dany, un deteriorament de la salut (sense tenir en compte de gravetat) o una fatalitat.
o Lloc de treball: qualsevol lloc físic en què es duen a terme activitats relacionades amb la
feina sota el control de l’organització.
o Millora contínua: procés recurrent per optimitzar el sistema de gestió de la seguretat i
salut en el treball. Té com a objectiu aconseguir millores en la seguretat i salut en el treball
global de forma coherent amb la política de l’organització.
o No-conformitat: incompliment d’un requisit .
o Objectiu de la seguretat i salut en el treball: finalitat de la seguretat en el treball, en
terminis de desenvolupament, que una organització ha d’assolir.
o Organització: companyia, corporació, firma, empresa, autoritat o institució o part o
combinació de elles, siguin associades o no, pública o privada, que té les seves pròpies
funcions i administració.
o Part interessada: persona o grup, dins o fora del lloc de treball que té interès o està
afectat pel desenvolupament de la seguretat i salut a la feina d’una organització.
o Perill: font, situació o acte amb potencial per causar dany humà o deteriorament de la
salut, o una combinació de tots dos .
o Pla de prevenció de riscos: conjunt preestablert d'accions necessàries per assolir
l'objectiu de prevenció de riscos. Inclou els objectius, el calendari, l'estructura organitzativa
destinada a aquest efecte, la definició de funcions, les pràctiques, els procediments, els
processos i els recursos necessaris.
o Planificació de la prevenció: activitats que estableixen els objectius i fites per a un
període concret, així com les especificacions necessàries per dur a terme l’acció preventiva i
aplicar els elements del sistema de prevenció.
o Planificació de les mesures correctores: planificació de les accions destinades a
corregir o minimitzar la probabilitat i/o gravetat de materialització d’un risc o perill potencial en
el desenvolupament d’una activitat laboral.
o Política de la seguretat i salut en el treball: intencions i directrius generals d’una
organització sobre la seguretat i salut en el treball. Les estableix la direcció.
o Procediment: forma específica per dur a terme una activitat o un procés.
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o Registre: document que presenta resultats obtinguts o proporciona mostres de les
activitats desenvolupades.
o Risc: eventualitat de danys col·lectius que es poden produir per fets de qualsevol
naturalesa. S’acostuma a expressar en pèrdues o danys anuals esperats (víctimes/any o
euros/any). També s’acostuma a expressar quantitativament com el producte de la
probabilitat que succeeixi el fet pels danys esperats.
o Risc acceptable: risc que s’ha reduït a un nivell que pot ser tolerat per l’organització tenint
en consideració les seves obligacions legals i la pròpia política de seguretat i salut en el
treball.
o Seguretat i salut en el treball (SST): condicions i factors que afecten o podrien afectar la
salut i la seguretat dels empleats o d’altres treballadors (incloent-hi els treballadors temporals
i el personal contractat), visitants o qualsevol altra persona en el seu lloc de treball.
o Sistema de gestió de la salut a la feina: part del sistema de gestió d’una organització,
utilitzada per desenvolupar i implementar la seva política de seguretat i salut en el treball i
gestionar els seus riscos.
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7. ACRÒNIMS
Acrònim

Definició

AR

avaluació de riscos

ARE

avaluació de riscos per edifici

CT

centre tecnològic

CdG

Consell de Govern

CFP

Centre de Formació Permanent

CSS

Comitè de Seguretat i Salut

CTE

Codi tècnic de l’edificació o Campus Terres de l’Ebre

CTTi

Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació

EPI

equips de protecció individual

FURV

Fundació Universitat Rovira i Virgili

ICE

Institut de Ciències de l’Educació

INSHT

Institut Nacional de Salut i Higiene en el Treball

IP

investigador principal

LOPD

Llei orgànica de protecció de dades

LPRL 31/95

Llei de prevenció de riscos laborals 31/95

MPRL

Manual de prevenció de riscos laborals de la URV

OCA

Organisme de Control Autoritzat

OCC

Oficina de Contractació i Compres

OLC

oficina logística de campus

OPRL

Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la URV

OSD

oficina de suport al deganat/direcció

PAS

personal d’administració i serveis

PAU

pla d’autoprotecció

PEI

pla d’emergència interior

PDI

personal docent investigador

PC

parc científic
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PRL

prevenció de riscos laborals

PVD

pantalla de visualització de dades

RA

responsable de l’activitat

SGR

Servei de Gestió de la Recerca

SPA

servei de prevenció aliè

SPP

servei de prevenció propi

SRCT

Servei de Recursos Científics i Tècnics

SRH

Servei de Recursos Humans

SRM

Servei de Recursos Materials

SVS

Servei de vigilància de la salut

SST

Seguretat i salut a la feina

UGAD

Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada

UPR

Unitat de Protecció Radiològica de la URV

URV

Universitat Rovira i Virgili

VS

Vigilància de la salut
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8. REFERÈNCIES


Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals i legislació específica de
desenvolupament



OHSAS 18001:2007 Sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals. Requisits



Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant
universitari.



Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures



Acord del Ple del Consell d’Universitats, en la sessió de 22 de setembre de 2011, pel
qual s’estableixen directrius per adaptar la legislació de prevenció de riscos laborals a
la Universitat, de promoció i extensió de la cultura preventiva a la comunitat
universitària



Esborrany del document d’indicadors en prevenció de riscos laborals de les
universitats espanyoles, desenvolupat per la CRUE i la Comissió de Qualitat
Ambiental, Desenvolupament Sostenible i Prevenció de Riscos (CADEP)



Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d’agost (DOGC 3963, de 8 de
setembre de 2003) i modificat per l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març de 2012
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9. ANNEX
9.1

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

DOCUMENT PREVENTIU
Manual de gestió de prevenció de riscos laborals a la URV
Qüestionari preventiu
Declaració responsable
Guia de criteris preventius
Codi de bones pràctiques per prevenir l’assetjament
Programa d’informació i formació de riscos específics per lloc de treball o funció i les mesures de protecció i
prevenció aplicables
Revisió del pla de prevenció de riscos laborals de la URV
PROCEDIMENTS GENERALS

OBSERVACIONS

PGPRL-01 Avaluació de riscos laborals i disseny preventiu
PGPRL-02 Planificació de l’activitat preventiva
PGPRL-03 Formació i informació
PGPRL-04 Seguretat a la feina

Dóna lloc a 16 Instruccions
Tècniques (IT)

PGPRL-05 Protecció especial de treballadors
PGPRL-06 Coordinació i vigilància d’activitats empresarials
PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta
PGPRL-08 Comunicació de risc greu i imminent
PGPRL-09 Comunicació i investigació dels accidents, incidents i malalties
professionals
PGPRL-10 Mesures d’emergència
PGPRL-11 Contractacions i compres
PGPRL-12 Vigilància de la salut
PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors
PGPRL-14 Gestió de documents i registres
PGPRL-15 Auditoria interna
PGPRL-16 Revisió del sistema a càrrec del Consell de Govern
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu
PGPRL-18 Gestió de no-conformitats
PGPRL- 19 Identificació, avaluació i gestió de factors psicosocials

Dóna lloc a 2 Instruccions
Tècniques (IT)

PGPRL- 20 Presència de recursos preventius
PGPRL- 21 Gestió de permisos de treball

Dóna lloc a 1 Instrucció de
treball

PGPRL-22 Models preventius de la URV
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OBSERVACIONS

IT-PGPRL-03-01 Gestió preventiva bàsica vinculada a la contractació
IT-PGPRL-04-01 Productes perillosos
IT-PGPRL-04-02 Productes genotòxics
IT-PGPRL-04-03 Agents biològics
IT-PGPRL-04-04 Treballs amb animals i cadàvers
IT-PGPRL-04-05 Instal·lacions de gasos tècnics, ampolles i bombones de gasos
IT-PGPRL-04-06 Equips de treball
IT-PGPRL-04-07 Llocs de treball
IT-PGPRL-04-08 Treballs en alçada, accés a soterranis i espais confinats
IT-PGPRL-04-09 Equips de protecció individual
IT-PGPRL-04-10 Pantalles de visualització de dades i manipulació manual de
càrregues

Deriven del
Procediment
General 04 (PGPRL04)

IT-PGPRL-04-11 Gestió, control i manteniment de farmacioles
IT-PGPRL-04-12 Treball amb radiacions ionitzants
IT-PGPRL-04-13 Treball en tensió
IT-PGPRL-04-14 Treball en calent i en fred
IT-PGPRL-04-15 Treball amb autoclaus
IT-PGPRL-04-16 Treball amb nanopartícules i nanomaterials
IT-PGPRL-04-17 Manual d’instruccions, normativa interna de prevenció de riscos
laborals, informació de risc i mesures de prevenció i protecció de la URV
IT-PGPRL-19-01 Mètode per identificar i avaluar factors i riscos psicosocials a la URV
IT-PGPRL-19-02 Protocol d’actuació en cas de possible assetjament a la URV

Deriven del
Procediment
General 19(PGPRL19)

IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora d’horari habitual

Registres
Deriven dels procediments generals (PG) i instruccions de treball (IT)
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GUIA DE CRITERIS PREVENTIUS

Guia de criteris preventius (URV.L18.03.00)
Realitzat per

Verificat per

Aprovat per

Oficina de Prevenció de
Riscos Laborals (OPRL)

Comitè de Seguretat i
Salut de la URV

Comissió de Prevenció
de riscos laborals,
delegada del Consell de
Govern (CPRL)
Informat el Consell de
Govern (CdG)

Data: 20/09/2017

Data: 27/11/17

Data CPRL: 11/12/2017
Data CdG: 19/12/2017

Índex
1.

INDICADOR DE VULNERABILITAT GLOBAL I CRITERI DE SECTOR ................ 3
1.1 Fórmula de càlcul i matriu de criteris ................................................................ 3
1.2 Coeficient de responsabilitat ............................................................................. 4
1.3 Coeficient de vulnerabilitat ................................................................................ 5
2. FORMACIÓ PREVENTIVA OBLIGATÒRIA ........................................................... 6
3. TIPOLOGIA DE MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES I
RESPONSABLES ......................................................................................................... 7
4. CONTROLS PERIÒDICS DE LES CONDICIONS DE TREBALL I AUDITORIES . 8
Controls bàsics del Model URV ( pla de prevenció URV ) ......................................... 8
5. MANTENIMENTS I PROTECCIONS COL·LECTIVES BÀSIQUES ..................... 12
5.1. Productes perillosos ....................................................................................... 12
5.2 Productes genotòxics ..................................................................................... 14
5.3 Agents biològics.............................................................................................. 15
5.4 Animals i cadàvers.......................................................................................... 16
5.5 Instal·lacions de gasos tècnics ....................................................................... 17
5.6 Equips de treball ............................................................................................. 18
5.7 Llocs de treball ............................................................................................... 18
5.8 Treballs en alçada, cobertes, soterranis i espais confinats ............................. 19
5.9 Equips de protecció individual ........................................................................ 20
5.10 Pantalla de visualització de dades .................................................................. 20
5.11 Gestió, manteniment i control de farmacioles ................................................. 21
5.12 Treball amb radiacions ionitzants ................................................................... 21
5.13 Recursos materials bàsics per actuar en cas d’emergència ........................... 22
5.14 Recursos humans de l’equip d’emergència .................................................... 24
Guia de criteris preventius

GUIA DE CRITERIS PREVENTIUS

Codi: GCP
Edició:4
Data: 11/12/2017
Pàg.: 2 de 24

Relació de modificacions
Núm.
1
2
3

4
5
6
7
8

Descripció
Modificació del punt 2.1
Modificació del punt 2.1/ taula punt 4 controls periòdics / taules punt 5 controls
microbiològics / taules punt 5 responsable de revisió dutxes-renta ulls /
Modificació taula 4 controls/auditories; incorporació d’auditories per grup de
recerca i no per activitat.
Modificació punt 2 relativa a la formació preventiva bàsica obligatòria on
s’inclouen els perfils 3.1/3.2/8/12 i els cursos a distància inicials per àmbit
experimental i el no experimental.
S’inclou el curs bàsic per al personal de la sala de dissecció (perfil 3.1) i pel
personal de l’estabulari (3.2) i pel personal tècniques alimentàries (perfil 12) i
risc elèctric pel taller (perfil 6) i elimina el curs sènior.
S’inclou la referència a la necessitat d’elaborar un programa de formació PRL
obligatori.
S’elimina la taula de cursos en substitució del programa d’informació i
formació
S’elimina el criteri de cofinançament, convalidació, incentius, sancions i cost.
Es modifica la taula de controls periòdics incloent aquells relatius a
contractistes i unitats.
Es puntualitzen criteris de manteniments col·lectius
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1. INDICADOR DE VULNERABILITAT GLOBAL I CRITERI DE SECTOR
1.1 Fórmula de càlcul i matriu de criteris
Paràmetres

A

Coeficient de responsabilitat

B

Coeficient de vulnerabilitat

C

Freqüència d'aparició/ praxi1

Criteri determinat per l’OPRL en funció dels resultats obtinguts als controls
corresponents.
1

Fórmula
Criteri de sector = A x B x (C)
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Matriu de criteris de sectors

Límit inferior

Alt
Mitjà
Baix

Límit superior

12
3

12

0

3

1.2 Coeficient de responsabilitat
Nivells de responsabilitat

NIVELL DE
RESPONSABILITAT
PER A LA URV

+

Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3
Nivell 4

-

Nivell 5

CRITERI DE CLASSIFICACIÓ DELS AGENTS URV

 URV+FURV
 CIF diferent + participació URV + ocupació parcial d’un
espai en edifici URV
 Contractistes amb personal fix als edificis URV
 CIF diferent + participació URV + ocupació total d’un
edifici URV
 CIF diferent + NO participació URV + ocupació un edifici
URV que ha estat cedit
 CIF diferent + NO participació URV (hospitals
universitaris, contractistes que no tenen personal fix a la
URV)
 CIF diferent + participació URV + edifici No URV
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1.3 Coeficient de vulnerabilitat
Matriu de vulnerabilitat
Alt
Factors
d'intensificació
del risc

Mitjà

Trivial (2)

Tipus*

Puntuació

Isòtops
exempts

100

Bòtils en un
lab.

20

Productes
inflamables

≥ 40 litres

100

40 - 10 litres

30

Productes tòxics

≥ 20 litres

100

20 - 10 litres

30

Equips de pressió
(1)

≥ P*V

100

≥ P*V

50

No

0

Agents biològics

Nivell risc 3

100

Nivell risc 2

30

Nivell
risc 1

10

Verinós

100

Àrea > 75
m²

30

≤ 75 m²

10

Radiacions
ionitzants
Gasos tòxics i/o
inflamables

Animals

Tipus*

Baix

Puntuació

Tipus*

Puntuació

30

Equips

10

10

Gas de
línia

5

Instal·lació
CSN
Bòtils en un
lab. amb
zona
ventilada

10 - 2
litres
10 - 2
litres

Tipus*

Puntuació

10
10

(1) La puntuació atorgada al producte P * V depèn del criteri marcat per l’Institut
Nacional de Seguretat i Higiene a la Feina (INSHT) a les notes tècniques de
prevenció (NTP), del criteri tècnic de l’SRCIT, l’OPRL i dels òrgans de govern de
la URVcompetents.
(2) La puntuació trivial implica una puntuació igual a zero.

Fórmula component de vulnerabilitat
Component de vulnerabilitat= ∑ (risc alt + risc mitjà + risc baix)

Matriu de coeficient de vulnerabilitat

Límit inferior

Alt
Mitjà
Baix
Trivial

Límit superior

150

Valor coeficient
4

30

150

3

5

30

2

0

5

1

Guia de criteris preventius

GUIA DE CRITERIS PREVENTIUS

Codi: GCP
Edició: 4
Data: 11/12/2017
Pàg.: 6 de 24

2. FORMACIÓ PREVENTIVA OBLIGATÒRIA

La URV establirà un programa d’informació i formació en matèria preventiva
d’assistència obligatòria que serà consultat al CSS i aprovat, si s’escau, per la comissió
de prevenció de riscos laborals delegada de Consell de Govern.
La formació preventiva es trobarà descrita al programa d’informació i formació dels riscos
del lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció associades.

L’assistència/realització de la formació identificada com obligatòria al pla de formació
PRL serà obligatòria i no realitzar-la implicarà les sancions administratives que els
òrgans de govern considerin oportunes.

En relació amb el personal aliè a la URV però usuari d’instal·lacions URV, i pel que fa a la
formació preventiva, des de l’OPRL la unitat URV i l’empresa del treballador/a s’acordarà
quina formació preventiva cal presentar o realitzar, prèviament a l’inici de l’activitat laboral,
per poder desenvolupar tasques a la universitat. Aquesta formació serà un requisit més de
la coordinació d’activitats empresarials (CAE) entre la URV i empreses externes i
indispensable per desenvolupar tasques a la URV.
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3. TIPOLOGIA DE MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES I
RESPONSABLES
Amb caràcter general, la relació entre els responsables i les mesures és la següent:

Mesures de caràcter
Individual
Col·lectiu

Responsable
Responsable de l’activitat
Supervisor-responsable de l’activitat
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4. CONTROLS PERIÒDICS DE LES CONDICIONS DE TREBALL I
AUDITORIES
Controls bàsics del Model URV ( pla de prevenció URV )
TIPUS DE CONTROLS DEL
Model URV ( pla de
prevenció URV )

Descripció

Document vinculat

Inicial (previ a l’activitat) i
Qüestionari preventiu actualitzacions (canvis
substancials)

BÀSIC

Declaració
responsable signada

Tantes com qüestionaris
emplenats

Assignació de :

En funció de la
responsabilitat de la
institució, de l'activitat i de la
combinació de totes dues
variables es classifica
l’activitat en un SECTOR

-NIVELL
-VULNERABILITAT
GLOBAL
-SECTOR

Vegeu PGPRL22 i Guia de
criteri preventiu vigent

Els controls del Model URV ( pla de prevenció URV ) es descriuen al PGPRL-13
Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels treballadors.
El Model URV ( pla de prevenció URV ) defineix els controls basant-se en:





Documents
In situ (controls al lloc de treball)
Reunions
Auditories
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CONTROLS PERIÒDICS MÍNIMS DEL Model URV ( pla de prevenció URV )
SECTORS
Alt
TIPUS DE CONTROLS DEL Model URV ( pla de
prevenció URV )

Descripció

Mitjà

Baix

Document vinculat
PERIODICITAT MÍNIMA DELS
CONTROLS

DOCUMENTAL
IN SITU
CONTRACTISTES
IN SITU (ACTIVITATS
EXPERIMENTALS)

Lliurament a la URV de documentació
preventiva (1)

Certificats seguint CAE

In situ en espais URV, a càrrec del
contractista

Control de condicions durant la tasca i per tasques de
risc rellevant (prèviament informades a la URV via el
contractista).

In situ en espais URV, a càrrec del
supervisor URV o OPRL

Permís de treball i control signat per treballadors
implicats

1 tasca rellevant/trimestre

In situ en espais URV, a càrrec de l’OPRL
(2)

Observació de l’activitat, per
valorar la bona praxi i les
condicions del treball generals.

Model de control de les
condicions del treball
(PGPRL-22 )

1 cop / any

1 cop/ 2
anys

Model propi de la unitat
o el Model OPRL

1 cop/mes

1
cop/trimestre

Observació de l’activitat, per
In situ en espais URV, a càrrec de la unitat valorar la incorporació de la
PRL en els procesos/tasques
(3)
concretes de la unitat.
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CONTROLS PERIÒDICS MÍNIMS DEL Model URV ( pla de prevenció URV )
SECTORS
Alt
TIPUS DE CONTROLS DEL Model URV ( pla de
prevenció URV )

Descripció

Mitjà

Baix

Document vinculat
PERIODICITAT MÍNIMA DELS
CONTROLS

REUNIÓ
AUDITORIES

Reunió OPRL-supervisors

Seguiment de l’activitat
preventiva duta a terme
(OPRL).

Ordre del dia i acta de
la sessió

Auditoria interna

La fa un grup auditor

Formularis definits
(registres)
(PGPRL-15)

Auditoria externa

Per aquelles entitats no
exemptes

(PGPRL-15)

1 cop / any

1 cop / 2
anys

1 cop / 3
anys

5 anys després que el CdG aprovi el pla
de prevenció.

Segons normativa

(1) El nombre i els tipus de certificats que s’han de lliurar l’OPRL es descriuen a la declaració responsable i estan en funció de
l’activitat declarada.
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(2) Els models per fer els controls periòdics es troben al PGPRL-22 Models preventius URV. Els poden utilitzar els responsables
d’activitat i els supervisors per fer el control intern de les seves activitats, d’acord amb el PGPRL-13 Controls periòdics de les
condicions de treball i l’activitat dels treballadors.
(3) S’han de guardar les evidències dels controls de condicions i el personal de la unitat que els realitza caldria que tinguessin com
a mínim el nivell bàsic de PRL. Si el responsable de l’activitat ho considera oportú pot sol·licitar assessorament a l’OPRL.
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5. MANTENIMENTS I PROTECCIONS COL·LECTIVES BÀSIQUES
D’acord amb el Model URV ( pla de prevenció URV ), s’entén per unitat i entitat:
Unitat: departaments, centres, instituts universitaris, grups d’investigació i altres
estructures de la URV sense personalitat jurídica pròpia.
Entitat: parc científic, centres tecnològics, centres de recerca i centres anàlegs,
empreses contractistes i, en general, altres persones jurídiques amb personalitat
jurídica pròpia en què la URV participi i ocupin espais de la URV o cedits per la
Universitat.
es La IT-PGPRL-04-09 Equips de protecció individual (EPI) estableix la compra i
gestió dels equips de protecció individual necessaris.
5.1. Productes perillosos
5.1.1.

Actuacions preventives bàsiques que s’han de garantir
IT-PGPRL-04-01 Productes perillosos

Manteniments o gestions
alienes que s’han de garantir

Responsable de l'actuació

Periodicitat
N1

Manteniment preventiu i correctiu
de les vitrines de gasos
Manteniment preventiu i correctiu
de les extraccions localitzades
Manteniment preventiu i correctiu
de les dutxes i rentaülls
d'emergència
Manteniment preventiu i correctiu
dels detectors de fum
Comprovacions de les
renovacions d'aire
Mostreig de contaminants a
l’aire, si escau i en funció del
resultat de l’avaluació de riscos
Gestió de residus tòxics o
inflamables periòdica, orientada
a reduir la càrrega de foc dels
edificis
Comprovacions de les preses de
terra en les prestatgeries
metàl·liques
Legalització del magatzem, si
escau

Anual

SRCIT

Anual

SRCIT

Semestral

SRCiT

Anual

SRM

Anual

SRM

N2

N3

Entitat
Segons avaluació

OPRL

Trimestral

SRCIT

Anual

SRM

La que estableix la
normativa

SRM

Guia de criteris preventius
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5.1.2.

Proteccions mínimes
IT-PGPRL-04-01 Productes perillosos

Proteccions mínimes

N1 (2)
SRCIT

Vitrines de gasos
Extraccions localitzades
Dutxa i rentaülls d'emergència
Detectors de fum
Extintors
Manta ignífuga
Armari per a productes tòxics
Armari per a productes
inflamables
Control d'estocs

Sobre equips que
generin fums, vapors o
aerosols

Pols o CO2
Una per laboratori

N2

N3

N4

N5

Unitat
SRCiT
SRM
SRM
Unitat
Unitat
Unitat

Criteri ITC i
incompatibilitat

Cistelles i carros
Nevera/congelador, segons
correspongui, per a productes
Certificats
químics
Farmaciola
Vegeu IT-11
EPI
Vegeu IT-09
Emissió del permís de treball per
al tractament amb plaguicides
Senyalització corporativa

Responsable de l'actuació (1)

Observacions

Vegeu Catàleg
senyalitzacions
corporatives

Unitat

Entitat

Unitat
Unitat
OPRL(3)
Unitat
SRM
Unitat

(1)
Les reposicions o substitucions originades a conseqüència d'un incident van a càrrec de cada unitat.
(2)
Les necessitats originades a conseqüència del creixement de la unitat o d’una nova línia de recerca
van a càrrec de la unitat.
(3)
Per petició de cada unitat emplenant el formulari corresponent que han d’enviar a OPRL
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5.2 Productes genotòxics
5.2.1.

Manteniments o gestions bàsiques que s’han de garantir
IT-PGPRL-04-02 Productes genotòxics

Manteniments o gestions
alienes que s’han de garantir

Responsable de l'actuació

Periodicitat
N1

Manteniment preventiu i correctiu
de les vitrines de gasos
Manteniment preventiu i correctiu
de les extraccions localitzades
Manteniment preventiu i correctiu
de les dutxes i rentaülls
d'emergència
Manteniment preventiu i correctiu
dels detectors de fum
Comprovacions de les
renovacions d'aire

Anual

SRCIT

Anual

SRCIT

Semestral

SRCiT

Anual

SRM

Anual

SRM

Segons avaluació

OPRL

Trimestral

SRCIT

Anual

SRM

La que estableix la
normativa

SRM

N3

N4

N5

Entitat

Mostreig de contaminants a
l’aire, si escau i en funció del
resultat de l’avaluació de riscos
Gestió de residus tòxics o
inflamables periòdica, orientada
a reduir la càrrega de foc dels
edificis
Comprovacions de les preses de
terra en les prestatgeries
metàl·liques
Legalització del magatzem, si
escau

5.2.2.

N2

Proteccions mínimes
IT-PGPRL-04-02 Productes genotòxics

Proteccions mínimes

Observacions

Neteja de la roba de treball (bates,
PAS)
Control d'accessos al laboratori
Registre dels
treballadors/productes
Eliminació, reducció o control en
origen
Senyalització de la zona de treball
amb cancerígens ogenotòxics al
laboratori
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Delimitació de la zona de treball al
laboratori

Unitat
Vegeu Catàleg
senyalitzacions
corporatives

Senyalització corporativa

Unitat

5.3 Agents biològics
5.3.1

Manteniments o gestions bàsiques que s’han de garantir
IT-PGPRL-04-03 Agents biològics

Manteniments o gestions
alienes mínimes que s’han de
garantir

Periodicitat

Manteniment preventiu i correctiu
de les vitrines de seguretat
biològica

Anual

SRCIT

En base a la
normativa

OPRL

En funció de resultats

OPRL
(1)

Responsable de l'actuació
N1

Mostrejos microbiològics
Neteges o desinfeccions
vinculades a resultats positius en
microorganismes en els
mostrejos microbiològics
anteriors

N2

N3

N4

N5

Entitat

Cal incloure-hi també els manteniments de la IT 01
(1)
L’OPRL en gestiona la neteja i la unitat n’assumeix el cost.

5.3.2

Proteccions mínimes

Proteccions mínimes
Vitrines de seguretat biològica

IT-PGPRL-04-03 Agents biològics
Responsable de l'actuació
Observacions
N1 (1)
N2
N3
N4
SRCIT
Entitat

N5

Cal incloure-hi proteccions esmentades a la IT 01
Neteja periòdica de les
Unitat
Entitat
superfícies de treball
(1)
Les necessitats originades a conseqüència del creixement de la unitat, d’una nova línia de recerca o de
mala praxi va a càrrec de la unitat.
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5.4 Animals i cadàvers
5.4.1

Manteniments o gestions bàsiques que s’han de garantir
IT-PGPRL-04-04 Animals i cadàvers

Manteniments o gestions
alienes mínimes que s’han de
garantir

Periodicitat

Manteniment preventiu i correctiu
de les ventilacions localitzades,
filtres i generals de la sala

Anual

SRM

Segons normativa

OPRL

En base a la
normativa

OPRL

En funció de resultats

OPRL

Periòdic

Unitat

Responsable de l'actuació
N1

Control ambientals formaldehid
(sala dissecció)
Mostrejos microbiològics
Neteges o desinfeccions
vinculades a resultats positius en
microorganismes en els
mostrejos microbiològics
anteriors
Neteges odesinfeccions
periòdiques

N2

N3

N4

N5

Entitat

Cal incloure-hi també els manteniments de la IT 01+02+03

5.4.2

Proteccions mínimes

Proteccions mínimes

IT-PGPRL-04-03 Animals i cadàvers
Responsable de l'actuació
Observacions
N1
N2
N3
N4

Cal incloure-hi les proteccions esmentades a la IT 01+02+03
Control d'accessos

Unitat

Guia de criteris preventius
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5.5 Instal·lacions de gasos tècnics
5.5.1

Manteniments o gestions bàsiques que s’han de garantir
IT-PGPRL-04-05 Instal.lacions de gasos tècnics

Manteniments o gestions
alienes mínimes que s’han de
garantir
Manteniment preventiu i
correctiu de línies de gasos
tècnics, detectors, punts de
consum i instal·lacions
vinculades
Detector específic de gas tècnic
(2)
Electrovàlvula (2)

Detector d'oxigen (2)

Responsable de l'actuació

Periodicitat
N1

N2

N3

N4

N5

Anual i segons la
normativa
Per a tòxics i
inflamables
Per a tòxics i
inflamables
En funció dels m3 de
l'espai i del nombre de
bòtils que poden
buidar-se en aquest
espai i desplaçar
l'oxigen

SRCIT

Entitat

Connexió a consergeria i central
24 h de la central de gasos
N/A
tècnics
Cal incloure-hi també els manteniments de la IT 01+02+03
(2)
La unitat i els bòtils es troben dins del laboratori.

5.5.2

Proteccions mínimes

IT-PGPRL-04-05 Instal·lacions de gasos tècnics
Responsable de l'actuació
Proteccions mínimes
Observacions
N1
N2
N3
N4
Cal inclour-hi les proteccions esmentades a la IT 01+02+03
Retirada d'ampolles no aptes o
que no estiguin en ús
Subjecció de les ampolles de
gasos

Unitat

Guia de criteris preventius
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5.6 Equips de treball
5.6.1

Manteniments o gestions bàsiques que s’han de garantir
IT-PGPRL-04-06 Equips de treball

Manteniments o gestions
alienes mínimes que s’han de
garantir

Responsable de l'actuació

Periodicitat

N1
N2
N3
N4
Sol·licitar auditoria externa dels
equips afectats per la ITSegons equip
Unitat
PGPRL-04-06
Entitat
Gestionar l'auditoria dels equips
Vegeu IT 06
SRCIT
afectats per la IT-PGPRL-04-06
Cal incloure-hi també els manteniments de la IT 01+02+03

5.6.2

N5

Proteccions mínimes

Proteccions mínimes

IT-PGPRL-04-06 Equips de treball
Responsable de l'actuació
Observacions
N1
N2
N3
N4

N5

Cal inclour-hi les proteccions esmentades a la IT 01+02+03
Precintar l'equip, si escau

Unitat

Entitat

Adequar l'equip, si escau

5.7 Llocs de treball
5.7.1

Manteniments o gestions bàsiques que s’han de garantir
IT-PGPRL-04-07 Llocs de treball

Manteniments o gestions
alienes mínimes que s’han de
garantir
Inventari d'espais i edificis URV
Mínims d'il·luminació general
Mínims d'il·luminació localitzada
Renovacions de l'aire
Controls periòdics de la qualitat
de l'aire
Seguiment del compliment dels
espais al Codi tècnic de
l'edificació i llicència d'activiats

Responsable de l'actuació

Periodicitat
Segons necessitats
Segons necessitats
Segons necessitats
RD 486/97
Segons normativa i
necessitats
Segons normativa i
estratègia de mostreig
Segons normativa i
necessitats

N1
SRM
SRM

N2

N3

N4

Unitat
SRM
OPRL
SRM

Guia de criteris preventius
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IT-PGPRL-04-07 Llocs de treball
Manteniments o gestions
alienes mínimes que s’han de
garantir

Responsable de l'actuació

Periodicitat
N1

N2

N3

N4

N5

Plànols o informació actualitzada
de sectors, superfícies, volums i
Segons necessitats
SRM
codificació
Manteniments reglamentaris
obligatoris de les instal·lacions
Segons normativa
SRM
generals, incloses les de gas
natural
Cal incloure-hi també els manteniments de la IT 01+02+03

5.8 Treballs en alçada, cobertes, soterranis i espais confinats
5.8.1

Manteniments o gestions bàsiques que s’han de garantir
IT-PGPRL-04-08 Treballs en alçada, cobertes i soterranis

Manteniments o gestions
alienes mínimes que s’han de
garantir
Manteniment de les línies de
vida, góndoles, baranes i
accessoris per al treball en
alçada
Control dels treballs realitzats
amb bastides i plataformes
elevadores

5.8.2

Responsable de l'actuació

Periodicitat
N1

N2

N3

N4

N5

En base a la
normativa
SRM

Entitat

Segons necessitats

Proteccions mínimes

IT-PGPRL-04-08 Treballs en alçada, cobertes i soterranis
Responsable de l'actuació
Proteccions mínimes
Observacions
N1
N2
N3
N4
Emissió del permís de treball
SRM
per al treball en alçada
Registre de l'accés a soterrani
o cobertes
Entitat
Lliurament de transceptors
Consergeries
portàtils (walkies) per accedir a
soterranis i cobertes
connectats amb consergeria
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5.9 Equips de protecció individual
5.9.1

Proteccions mínimes

IT-PGPRL-04-09 Equips de protecció individual (EPI)
Responsable de l'actuació
Proteccions mínimes
Observacions
N1
N2
N3
N4
Detecció necessitat i elecció de
l'EPI
Quan la protecció
Unitat
Entitat
col·lectiva no ha estat
Compra o substitució de l'EPI
suficient
Manteniment de l'EPI

5.10

N5

Usuari

Pantalla de visualització de dades
5.10.1

Proteccions mínimes

IT-PGPRL-04-10 Pantalla de visualització de dades
Responsable de l'actuació
Proteccions mínimes
Observacions
N1
N2
N3
N4
Taula que compleixi normativa
SRM
PRL
Ordinador, pantalla i teclat que
SRIiTIC
compleixin la normativa PRL
Reposacanells per al teclat i
Unitat
ratolí
Cadira ergonòmica
Il·luminació general

Segons els requisits
indicats a la ITPGPRL-04-10

Unitat
SRM

Il·luminació localitzada

Unitat

Cortines o pantallas en cas de
reflexos

Unitat

Reposapeus

Unitat

Faristol per a documents

Unitat
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5.11
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Gestió, manteniment i control de farmacioles
5.11.1

Proteccions mínimes

IT-PGPRL-04-11 Gestió, manteniment i control de farmacioles
Responsable de l'actuació
Proteccions mínimes
Observacions
N1
N2
N3
N4
Sol·licitud de farmaciola i
reposicions del material per a
OSD
un edifici
Sol·licitud de farmaciola i
reposició del material per a
Unitat
laboratori o espai
experimental
Segons requisits
Ubicació de farmaciola
OPRL
indicats a la ITEntitat
PGPRL-04-11
Control del contingut de la
Consergeria
farmaciola de l’edifici
Control del contingut de la
farmaciola d'un espai
Unitat
experimental
Lliurament del material de
OPRL
reposició sol·licitat a OPRL

N5)

OSD: Oficina de suport al deganat

5.12

Treball amb radiacions ionitzants
5.12.1 Proteccions mínimes

IT-PGPRL-04-12 Treball amb radiacions ionitzants
Responsable de l'actuació
Proteccions mínimes
Observacions
N1
N2
N3
N4
N5
Control d'accessos
Unitat
Manteniment dels equips
SRCIT
amb font radioactiva
Comunicació dels treballs
Unitat
Classificació dels treballs
UPR
Definició del tipus de controls
Segons la ITSupervisor i titular de la
necessaris per a cada treball
UPR/Supervisor
PGPRL-04-12
d'instal·lació radioactiva / entitat
(dosimètric/ambiental)
Categorització del treballador

Supervisor/VS

Vigilància de la salut

VS/Supervisor

Senyalització corporativa

Unitat/Supervisor

El concepte de supervisor d’instal·lació és segons la normativa CSN, no segons la URV.
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5.13

Recursos materials bàsics per actuar en cas d’emergència
Nivell

Recurs

Megafonia o sistema de
comunicació intern

Cintes de sectorització
corporativa

1

Centrals contra incendis

Central de gasos tècnics

Ubicació: SRCIT
Manteniment: SRCIT
Revisió periòdica:
SRCIT
Reposició: N/A

4

ENTITAT/FURV
Ubicació: SRM
Manteniment: SRM
Revisió periòdica: SRM
Reposició: N/A

Ubicació: OPRL
Manteniment: OPRL
Revisió periòdica:
Senyalització evacuació
OPRL-CENTRE
Reposició: OPRL o
centre (3)
Ubicació: OPRL
Manteniment: OPRL
Senyalització lluita contra Revisió periòdica:
incendis
OPRL-CENTRE
Reposició: OPRL o
centre (3)
Instal·lacions contra
incendis

3

Ubicació: URV o FURV
(1)
Manteniment: SRM
Revisió periòdica:
SRM, centre, OPRL (2)
Reposició: N/A
Ubicació: OPRL
Manteniment: OPRL
Revisió periòdica:
OPRL-CENTRE
Reposició: OPRL o
centre (3)
Ubicació: SRM
Manteniment: SRM
Revisió periòdica: SRM
Reposició: N/A

Connexió a central
receptora 24 h URV, de
les centrals contra
incendis i de gasos
tècnics

2

Ubicació: SRM
Manteniment: SRM
Revisió periòdica: SRM
Reposició: SRM (4)
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Ubicació: SRM
Sectoritzacions, sortides i Manteniment: SRM
rutes d'emergència
Revisióperiòdica: SRM
Reposició: N/A
Ubicació: OPRL
Manteniment: OPRL
Revisió periòdica:
Punts de trobada
OPRL-CENTRE
Reposició:OPRL o
centre (3)
Ubicació: OPRL
Manteniment: OPRL
Senyalització vertical dels Revisió periòdica:
hidrants
OPRL-SRM
Reposició: OPRL o
centre (3)
Ubicació: OPRL
Manteniment: OPRL
Revisió periòdica:
Armari de bombers
OPRL-CENTRE
Reposició: OPRL o
centre (3)
Contingut de l'armari de
bombers

Claus mestres: centre
Plànols: SRM
Resta: UNITAT/OPRL

Senyalització d'escales i
sortides

Ubicació: OPRL
Manteniment: OPRL
Revisió periòdica:
OPRL-CENTRE
Reposició: OPRL o
CENTRE (3)

(1)
URV : Edificis gestionats per la URV
FURV: Edificis URV gestionats per la FURV
(2)
SRM: de l'aparell pròpiament dit
Centre: pràctica del personal de consergeria i personal del centre
OPRL: valoracions de la pràctica del personal (inclosos en els simulacres)
(3)
OPRL: la primera reposició
Centre/FURV: a partir de la segona reposició
(4)
Vegeu criteris IT
(5)
Sistema de connexió mòbil entre centre de control i ells
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Recursos humans de l’equip d’emergència

Els equips d’emergència dels edificis URV estan formats tant per personal de la URV
com per personal dels agents URV presents als edificis; el PGPRL-10 Mesures
d’emergència detalla aquest procés.
Amb relació al personal URV, el termini de rotació d'un membre d'emergència és de
quatre anys. Passat aquest temps, serà substituït per un altre membre seguint el
PGPRL-10 Mesures d’emergència.
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Govern (CPRL)

Data: 19/10/2016
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Amb l’informe favorable del Consell
de Govern (CdG)
Data CPRL: 15/12/2016
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La Universitat Rovira i Virgili vol aconseguir un entorn de treball saludable, productiu, segur i
respectuós per a totes les persones.
El comportament de les persones que treballen a la URV ha de basar‐se en el respecte mutu, és
per això que:

1. Totes les dones i homes que treballen a la URV tenen el dret de ser respectats,
l’obligació de tractar les persones amb les quals es relacionen amb respecte i col∙laborar
perquè tothom sigui respectat.
2. La URV considera que l’assetjament psicològic, laboral, sexual, per raons de sexe,
orientació sexual i/o de la identitat sexual, racisme, religió o altres no es pot permetre
ni tolerar sota cap circumstància dins dels espais universitaris..
3. La URV ha designat la figura de les persones de referència seguint el Codi de conducta
europeu i qualsevol treballador o treballadora s’hi pot adreçar si considera que és
objecte de potencials tàctiques d’assetjament a la feina o té sospites que hi ha
companys que ho són .

MANUAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV

Edició: 0
Data: 15/12/2016
Pàg.: 2 de 3

Codi de bones pràctiques per prevenir
l’assetjament a la URV

4. Les persones de referència les nomena el rector per una durada finita. El procés del
nomenament i la durada s’estableixen a la instrucció IT‐PGPRL‐19‐02 Protocol
d’actuació
en
cas
de
possible
assetjament
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/assetjament.html.
5. Les persones de referència poden demanar informació a qualsevol membre de la
comunitat universitària, el qual està obligat a col∙laborar‐hi proporcionant informació i
les possibles mostres o proves per redactar l’informe valoratiu del seguiment descrit a
la IT‐PGPRL‐19‐02 Protocol d’actuació en cas de possible assetjament
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/assetjament.html.
6. La Universitat ha d’establir convenis i canals de contacte amb els col∙legis professionals
per garantir l’aportació de pèrits forenses acreditats a fi d’acomplir les funcions
descrites al protocol IT‐PGPRL‐19‐02 Protocol d’actuació en cas de possible assetjament
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/assetjament.html

7. Totes
les
persones
implicades
en
la
IT‐PGPRL‐19‐02
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/assetjament.html o que hi estiguin
relacionades estan obligades a la mantenir la confidencialitat durant i després del
procés.
8. El protocol IT‐PGPRL‐19‐02 Protocol d’actuació en cas de possible assetjament estableix
el
procés
per
iniciar
l’expedient
informatiu
o
el
sancionador
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/assetjament.html. La URV ha de
garantir que, una vegada obert l’expedient, les persones que presentin una denúncia
per assetjament laboral, psicològic, sexual, per raó de sexe, orientació sexual o identitat
sexual, racisme, religió o altres, no siguin objecte d’intimidació, amenaça, violència,
tracte injust o desfavorable, persecució o represàlia de cap mena, i si escau, ha de
prendre les mesures cautelars adients.

9. Les denúncies s’han de tractar amb rigor i s’han de trametre amb confidencialitat i amb
el compromís de complir els terminis establerts en el protocol d’assetjament. En cap cas
se’n
poden
derivar
represàlies
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/assetjament.html .
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10. Cada una de les persones de l’organització i, en especial aquelles amb responsabilitats
de govern i direcció, han d’assumir la responsabilitat que els correspon i, per tant, han
de vetllar i actuar per evitar les accions, comportaments o actituds que siguin o puguin
ser ofensius, humiliants, degradants, molestos, hostils o intimidadors per a altri.
11. Tots els òrgans de govern de la Universitat, en especial els degans, directors de
departament, caps d’unitat i qui tingui responsabilitat en la gestió de persones han de
recordar periòdicament al personal que la institució no tolera l’assetjament. També ho
han de recordar en les reunions de les juntes d’escola, de centre, consells de
departament i unitat .
12. L’enllaç al protocol en cas de possible assetjament (IT‐PGPRL‐19‐02
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/assetjament.html, les dades de
contacte de les persones de referència i el present Codi de bones pràctiques es troben
als canals d’informació institucionals (intranet URV i manuals d’acollida) .
13. La URV ofereix activitats formatives en els diferents àmbits (tant de gestió com de
recerca) orientades a millorar les conductes i actituds en la gestió de les persones.
14. Cap treballador o treballadora no pot justificar una conducta impròpia emparant‐se en
una ordre superior o en el desconeixement del codi. El compliment d’aquest codi és
obligatori per a tot el personal de la URV.
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1. OBJECTE
D’acord amb l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, cada treballador/a ha de rebre la informació dels riscos específics que afectin
el seu lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció associades així
com la formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en
el seu moment de la contractació, sigui quina sigui la seva modalitat o duració, com
quan es produeixin canvis en les funcions que desenvolupi o s’introdueixin noves
tecnologies o canvi en els equips de treball o introducció de nous riscos i/o riscos
diferents.
Aquesta obligació legal implica que la URV ha de garantir un sistema de gestió de la
informació i la formació preventiva que asseguri que qualsevol treballador/a URV
(sigui quina sigui la seva modalitat de contracte o duració) rebi la informació i la
formació que correspongui als riscos del seu lloc de treball o funció.
Consegüentment, el present programa ha de definir tant l’arquitectura que garanteixi
l’adequada informació i formació preventiva esmentada com les eines i els
mecanismes de control.
Aquest programa d’informació i formació ha d’estar alineat amb el pla de formació del
PAS i del PDI, i amb el PGPRL-03 Formació i informació ,el PGPRL-06
Coordinació i vigilància d’activitats empresarials i la IT-PGPRL-03-01 Gestió
preventiva bàsica vinculada a la contractació del Pla de prevenció URV aprovat
pel Consell de Govern de la URV.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica als treballadors/es de la URV a l’empara de la
llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
D’altra banda, els requisits d’informació i formació preventiva pels :
 Treballadors/es de les empreses concurrents en centres de treball URV a
l’empara de l’article 24 de la llei esmentada el qual es va desenvolupar amb el
RD 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la llei,
31/95 de 8 de novembre.
Programa d’informació i formació dels riscos del lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
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 Altres treballadors/es NO URV que treballen en edificis o instal·lacions URV.
Es troben descrits al PGPRL-06 i/o a la normativa vigent.

3. DEFINICIONS
Centre de treball URV: qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors han
de romandre o a la qual han d’accedir per raó de la seva feina.
Formació: raonament didàctic amb l’objectiu que el treballador/a assumeixi el seu
paper com a actor de la prevenció de riscos laborals i del foment de la salut a la URV.
Grup homogeni de formació: suma de diferents llocs de treball URV amb els
mateixos riscos i necessitats de mesures de protecció i prevenció associades.
Informació: comunicació dels riscos als quals el treballador/a pot estar exposat,
mesures de prevenció i protecció, mesures d’emergència i altres informacions
preventives.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de
la URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Treballador/a URV: personal URV a l’empara de l’estatut del treballador i la llei 31/95,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Usuari NO URV: personal no URV que per motiu de la seva tasca ha de realitzar
tasques en instal·lacions o llocs de treball URV.
Unitat URV: departaments, centres, instituts universitaris, grups d’investigació i altres
estructures de la URV sense personalitat jurídica pròpia.
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4. NORMATIVA


Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el reglament dels serveis de
prevenció.


RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei
31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 Pla de prevenció de riscos laborals de la URV. Manual de gestió de prevenció
de riscos laborals de la URV.
 PGPRL-03 Informació i formació.
 PGPRL-06 Coordinació i vigilància d’activitats empresarials
 IT-PGPRL-03-01 gestió preventiva bàsica vinculada a la contractació.
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Pla de formació PAS i Pla de formació PDI
 Plans d’acollida de les unitats URV.
 Revisió del pla de prevenció de riscos laborals de la URV.
Llista indicativa però no exhaustiva

5. RESPONSABILITATS
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) ha de ser consultat i ha de participar en la
proposta del programa d’informació i formació de prevenció de riscos laborals dels
treballadors/es URV.
L’Oficina de prevenció de riscos laborals de la URV (OPRL) ha de proposar les
activitats informatives i formatives per lloc de treball o funció, identificant el contingut,
la modalitat, el docent, la duració i els destinataris. En el cas d’activitats o projectes
amb factors de risc singulars, si s’escau un formació o informació diferenciada, la
proposta es realitzarà en coordinació amb el responsable de l’activitat.
L’OPRL és la unitat responsable de proposar les activitats de formació i informació en
base a la informació facilitada per RRHH , la unitat i els treballadors/es. En relació a la
informació i formació a càrrec de cada unitat, l’OPRL els podrà assessorar si aquestes
Programa d’informació i formació dels riscos del lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
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així ho sol·liciten, fet que es realitzarà seguint els criteris de la normativa laboral
vigent.
La persona promotora del contracte i el responsable de l’activitat (RA) han d’informar
el Servei de Recursos Humans de la URV de les dades rellevants relacionades amb la
prevenció de riscos laborals per tal que des de l’OPRL es pugui gestionar la
informació i formació del lloc de treball.
El supervisor i el responsable de l’activitat han d’assegurar i facilitar que es
proporciona la informació i la formació en prevenció de riscos laborals adequada i
suficient a tot el personal que estigui sota les seves ordres o espais així com facilitar
l’accés a la informació i l’assistència a la formació preventiva que correspongui i si
escau, requerir-ne més.
El treballador/a ha de sol·licitar més informació o formació preventiva si considera que
la requereix per poder desenvolupar les seves tasques de forma adequada així com
informar dels canvis de lloc de treball o riscos que puguin requerir modificar la
informació o formació rebuda. Aquesta sol·licitud i informació la realitzarà mitjançant el
seu responsable de l’activitat , supervisor o directament a l’OPRL.
El Servei de Recursos Humans URV és responsable de recavar les dades preventives
que permetin la posterior informació i la formació preventiva per lloc de treball i
treballador/a. Les dades preventives rellevants que ha de recavar seran indicades per
OPRL i la unitat.
El servei de recursos informàtics de la URV ha de facilitar les eines informàtiques que
siguin necessàries per poder gestionar de forma eficaç i eficient la prevenció de riscos
laborals en base a les dades del treballador/a, el lloc de treball i els riscos vinculats en
els termes descrit en aquest programa i el pla de prevenció de riscos laborals de la
URV.
El personal URV ha de realitzar obligatòriament les activitats formatives en prevenció
de riscos a les quals hagi estat convocat, seguint el que indica la llei 31/95, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals. A més, ha de sol·licitar aquella
formació/informació que consideri necessària per protegir-se dels riscos així com
signar els fulls de registre vinculats a aquestes activitats informatives i formatives.
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L’ICE és el responsable de convocar les accions formatives del PDI i el servei de
recursos humans del personal PAS; també s’encarreguen de la logística, certificació i
seguiment de l’assistència i la satisfacció de l’activitat. En relació a la formació
preventiva cal definir l’àmbit d’actuació de cadascuna i si escau el de l’OPRL.
Els òrgans de govern corresponents han d’actuar davant la no assistència injustificada
d’un treballador/a URV a la convocatòria de l’activitat formativa dels riscos del lloc de
treball o funció.

6. PROCÉS
En aquest apartat es defineixen les accions informatives i formatives de caràcter
obligatori i pel personal URV a l’empara de la llei 31/95, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals.

6.1 Programa d’informació dels riscos específics que afecten el lloc de treball
o funció i les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos.

La informació de riscos i les mesures de protecció i prevenció que un treballador/a
URV rebrà seran gestionades, prioritàriament per:
 L’oficina de prevenció de riscos laborals de la URV (OPRL)
 La unitat mitjançant el responsable de l’activitat
La informació preventiva associada a la informació que rep el treballador/a i
gestionada per l’OPRL es trobarà a la intranet de la URV a la qual té accés tot
treballador/a URV.
Tot treballador/a serà informat dels riscos del lloc de treball o funció i les mesures de
protecció i prevenció associades. L’evidència d’aquesta informació serà recollida
mitjançant el formulari de l’annex I (PGPRL-04-01).
Les dades incloses al formulari PGPRL-04-01 seran el resultat de la informació
rebuda per part de RRRHHH-Responsable de l’activitat-Supervisor-treballador/a.
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Per cada treballador/a URV s’haurà d’editar el formulari PGPRL-04-01 tants cops com
sigui necessari en funció dels canvis de llocs de treball i/o riscos diferents del lloc de
treball o funció.
A la intranet de la URV s’ubicaran les avaluacions de riscos per lloc de treball, les
fitxes d’informació de risc, les fitxes dels equips de treball, les mesures de protecció i
prevenció així com les consignes d’actuació en cas d’emergència, el pla de prevenció,
els procediments , les instruccions, els registres, els cartells ect. així com tota la
documentació preventiva aprovada pel Consell de Govern de la URV.
Tot treballador/a URV podrà consultar les avaluacions de riscos específiques i els
informes tècnics que puguin estar relacionats amb el seu lloc de treball sol·licitant
l’accés o bé mitjançant el seu responsable de l’activitat o bé directament a l’OPRL.
Quan sigui necessari adreçar-se a un treballador/a de manera específica, l’OPRL
utilitzarà prioritàriament el correu electrònic institucional de cada treballador/a sens
perjudici de les competències que té el Comitè de Seguretat i Salut de la URV a
l’empara de la llei de prevenció (veure article 18.c de la llei 31/95, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals).
A la intranet de la URV es trobarà accessible la plataforma de cita prèvia que
permetrà a tot treballador/a URV que ho consideri necessari sol·licitar cita per rebre
més assessorament i informació preventiva. Aquesta cita serà atesa per una tècnica
en prevenció de riscos laborals de l’OPRL. A la figura 1 es mostra la ubicació al 2017
d’aquesta cita prèvia.
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Figura 1. Enllaç a la cita prèvia per reservar cita per informació de riscos

La informació preventiva estarà articulada en funció de les següents variables:





El moment en que es realitza.
Els responsables de realitzar-la.
Les evidències i custòdia de la informació realitzada.
Els canals d’informació establerts.

La relació entre aquestes 4 variables s’observa a la taula 1:
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Observacions

Dels riscos del lloc
Annex
I de treball i en
(PGPRL-04- base
a
les
01)
avaluacions
de
riscos per activitat
(perfils d’activitat)
Unitat (1)
Dels procediments
de treball de la
unitat,
les
instruccions
concretes,
productes, normes
A criteri de la Unitat (1)
pròpies etc.
unitat

En
incorporar-se
a un projecte OPRL
o activitat

.-Correu
electrònic
institucional
(arran del qüestionari .-Intranet
preventiu/declaració
URV
responsable de l’RA)
.- Cita prèvia
A criteri de la
de unitat
Per
canvis Responsable
que
facin l’activitat (RA)
necessària
.-Correu
l’actualització OPRL
electrònic
de
la
institucional
(arran del qüestionari .-Intranet
informació
preventiu/declaració
URV
responsable de l’RA o
.- Cita prèvia
via RRHH-treballdor/aRA)

OPRL

OPRL
Annex
III
(Model PRL
activitat)

Els definits al pla
de prevenció de
riscos laborals de
la URV

Unitat

Canvis propis de
la unitat.

OPRL

Dels riscos del lloc
de treball o de lloc
de treball (o bé
per
indicació/sol·licitud
del treballador/aRA-RRRHHH etc)

Annex
I
(PGPRL-0401)
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(1) Si s’escau estaran a disposició dels òrgans de govern URV o l’autoritat laboral
competent.
La informació preventiva realitzada a càrrec de cada unitat estarà basada en els seus
procediments i instruccions de treball específics així com els seus processos,
productes, agents etc i s’organitzarà amb els canals d’informació i funcionament que
considerin oportuna i adequada.
Cada unitat establirà el seu model d’informació orientat a assegurar l’adequació dels
mateixos als riscos i mesures preventives i de protecció a adoptar.
El model d’informació i instruccions preventives de la unitat ha de garantir que es
guarden evidències conforme els treballadors/es han rebut i entenen les instruccions
de treball i saben interpretar correctament la informació rebuda i que en cas contrari
s’ha d’aturar l’activitat.
La transmissió de la informació i instruccions preventives a càrrec de la unitat ha de
complir amb la normativa vigent i en l’àmbit experimental, atesa la rellevància de les
activitats des del punt de vista de prevenció de riscos laborals, es recomana que les
unitats experimentals:

1. Registrin sempre per escrit la transmissió de la informació i instruccions
preventives per treballador/a i lloc de treball concret tenint evidències que el
treballador/a ha rebut i entès la informació i les instruccions de treball, sap
interpretar-les correctament i sap que en cas contrari ha d’aturar l’activitat.
2. El personal de la unitat que realitza el procés d’informació i instruccions
preventives compti amb una formació i la capacitació adequada i suficient
reconeguda per la llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
així com el RD 38/97, de 17 de gener, pel que s’aprova el reglament dels
serveis de prevenció.
3. Estiguin en condicions de poder facilitar als òrgans de govern i/o autoritat
laboral competent, si s’escau, còpia i originals de les evidències corresponents.
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4. Actualitzin periòdicament la documentació, el procés de la informació i
instruccions que es lliuren amb objectiu de cercar la millora contínua i, si escau,
l’augment de les condicions de seguretat dels treballs.
5. Cerquin l’assessorament de l’OPRL sempre que ho considerin necessari.

Les actualitzacions de les informacions i instruccions preventives es realitzaran, com
a mínim quan:
 Un treballador/a canviï de lloc de treball i aquest inclogui nous riscos que
requereixin noves mesures de protecció i/o prevenció.
 Un treballador/a sol·liciti més informació o
desenvolupar el seu treball amb més seguretat.

formació

preventiva

per

 Existeixin noves tecnologies, productes o equips que recomanin actualitzar la
informació.
És responsabilitat de cada treballador/a, responsable de l’activitat i del SRRRHHH
informar l’OPRL de canvis de lloc de treball o activitats que requereixin noves
informacions preventives que requereixin la intervenció de l’OPRL, en cas de dubte
sempre es poden adreçar a l’oficina per saber com procedir.
Correspon al responsable de l’activitat vetllar per tal que el treballador/a al seu càrrec
compta amb la informació de riscos del lloc de treball o funció adequada ( tant la de la
unitat com la gestionada per l’OPRL) i si escau, sol·licitar i impulsar aquella que es
consideri rellevant, útil i necessària per desenvolupar les tasques en condicions
segures.
En relació amb els canals d’informació de la unitat, correspon a cadascuna determinar
el seu canal (per exemple pàgina web del grup de recerca o departament, manuals
d’acollida ect. ) per garantir que la informació preventiva arriba i està disponible al
treballador/a. Una llista indicativa però no exhaustiva del contingut que hauria de tenir
aquest canal d’informació, és la següent:
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1. Ubicació i consulta de fitxes dels productes perillosos de la unitat.
2. Manual d’instruccions de l’ús dels equips de treball i proteccions col·lectives
(p.ex vitrines de gasos, equips a pressió etc.).
3. Procediments de treball específics amb el desenvolupament clar dels ítems
preventius (on destil.lar, on esterilitzar material amb flama, com utilitzar la
centrífuga etc).
4. Zones de treball on realitzar tasques de perillositat més rellevant ( per exemple
treball amb productes cancerígens o mutagènics).
5. Normes d’ús del magatzem de productes químics o perillosos sota el prisma
preventiu.
6. Manipulació de bòtils concrets, ubicació dels detectors ect.
7. Ubicació dels elements de seguretat més propers (manta ignífuga, dutxa i renta
ulls, detector d’incendi ect.).
8. Altres vinculats als procediments, operacions crítiques i instruccions de cada
unitat.

Els òrgans de govern garantiran l’accés a la informació preventiva a cada
treballador/a ja sigui mitjançant la intranet URV, el portal del treballador, el web
institucional etc.
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6.2 Programa de formació relatiu als riscos del lloc de treball o funció.
La formació preventiva seguirà l’establert a l’article 19 de la llei 31/95, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals.
La formació de riscos i les mesures de protecció i prevenció que un treballador/a URV
ha de rebre i consegüentment realitzar, seran gestionades prioritàriament per:
 L’oficina de prevenció de riscos laborals de la URV (OPRL)
 La unitat mitjançant el responsable de l’activitat

En relació amb les formacions impartides per la unitat (sobretot les corresponents a
unitats experimentals) aquestes estaran basades en els processos, equips, productes
propis etc, i podran sol·licitar assessorament a l’OPRL sempre que ho considerin
oportú.
La transmissió de la formació a càrrec de la unitat ha de complir també amb la
normativa vigent i en l’àmbit experimental, atesa la rellevància de les activitats des del
punt de vista de prevenció de riscos laborals, es recomana que les unitats
experimentals:
1. La formació preventiva sigui principalment pràctica i in situ als
espais/laboratoris que el treballador/a haurà d’accedir i/o treballar ( per
exemple manipulació de les vitrines de gasos, bunsens, equips a pressió ús i
extracció segura de guants potencialment contaminats, manipulació de nitrogen
líquid, gestió segura de residus etc.)
2. Registrin sempre per escrit l’assistència i aprofitament a la formació
preventiva per treballador/a i lloc de treball concret.
3. El personal de la unitat que realitza el procés de formació preventiva compti
amb una formació i la capacitació adequada i suficient reconeguda per la llei
31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals així com el RD 38/97,
de 17 de gener, pel que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció.
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4. Estiguin en condicions de poder facilitar als òrgans de govern i/o autoritat
laboral competent, si s’escau, còpia i originals de les evidències
corresponents.
5. Actualitzin periòdicament la documentació, el procés de la formació que
s’imparteix amb objectiu de cercar la millora contínua i, si escau, l’augment de
les condicions de seguretat dels treballs.
6. Cerquin l’assessorament de l’OPRL sempre que ho considerin necessari.
En relació amb les activitats gestionades per l’OPRL aquestes es classifiquen seguint
la figura 2:

Figura 2: Categories de formació preventiva gestionada per OPRL

La convocatòria d’un treballador/a URV a la formació preventiva implicarà una gestió
prèvia de cada lloc de treball, funció i treballador/a pròpiament dit de tal forma que
cadascun (lloc de treball, funció i consegüentment treballador/a) serà classificat de
forma clara i inequívoca als curs/os preventius obligatoris que corresponguin.
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A tall d’exemple, cada treballador/a URV ocupa una plaça i tot i ser anomenades igual
( p.ex personal de suport a la recerca ) cadascuna pot implicar realitzar activitats amb
factors de risc rellevants diferents, i per tant un lloc de treball, des del punt de vista del
risc laboral, diferent. Consegüentment, aquests llocs de treball impliquen una gestió
preventiva diferenciada a la del seu company/a amb igual nom de plaça.
Des del punt de vista de prevenció de riscos laborals, la URV entén per:

 Lloc de treball PAS= ∑ plaça + unitat + subunitat
 Lloc de treball PDI= ∑ plaça + departament
 Riscos del lloc de treball o funció =

∑ dels riscos de les activitats que realitza = ∑ de les avaluacions de riscos
(perfils d’activitat)

En funció dels riscos d’un lloc de treball, la URV classificarà el lloc de treball de forma
clara e inequívoca en un o varis grups homogeni de formació. A la figura 3 es
mostren els grups homogenis de formació identificats al 2017.
Consegüentment, un grup homogeni de formació inclourà N treballadors/es, sigui
quina sigui la seva plaça, que tinguin en comú els mateixos riscos i les mesures de
protecció i prevenció associades; a l’Annex IV, es troba el mapa de riscos de cada
grup homogeni.
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Figura 3. Grups homogenis de formació
Un cop el treballador/a ha realitzat la formació preventiva per lloc de treball (la del
grup homogeni corresponent) o funció (si és membre de l’equip d’emergència o
delegat de prevenció etc), és possible que sigui necessària una formació addicional i
complemtària per poder autoritzar-lo en el desenvolupant de tasques relacionades
amb factors de risc rellevants on la normativa laboral requereix o bé un
inventari de treballadors/es exposats o bé autoritzacions de treball explícites.
L’inventari de personal potencialment exposat així com l’emissió de les autoritzacions
explícites, a l’empara de la normativa vigent, estaran associades amb els següents
factors de risc rellevants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treball amb agents cancerígens o mutagènics
Treball amb agents biològics de nivell de risc 2 o superiors.
Treball amb nanomaterials
Treballs amb tensió seguint el descrit al RD 614/2001
Treballs amb equips de treball identificats al RD 1215/97
Treballs experimentals fora de l’horari habitual
Aquells treballs que segons el criteri del responsable de l’activitat
requereixin una autorització prèvia.
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A l’empara de la informació inclosa pel responsable de l’activitat per cada projecte o
activitat, mitjançant els qüestionaris preventius i declaracions responsables, es
definirà la formació concreta ampliada que es consideri oportuna en cada cas i que
requerirà inventari i/o autorització explícita.
El contingut, modalitat, duració, docent etc de les formacions relacionades amb les
autoritzacions explícites haurà de ser consultada i participada pel CSS.
A la taula 2, es mostra la relació entre el tipus de contracte URV i la modalitat en
què es realitzarà la formació obligatòria:

Personal URV
PAS/PDI (excepte

Format de
l’activitat
formativa

associats no
experimentals i
personal en centres
sanitaris)

Prioritàriament
presencial

Prioritàriament
distància

Professorat
associat no
experimental

Personal URV que
desenvolupa
tasques en un
centre sanitari

X
a

X

Al centre sanitari
on està vinculat el
lloc de treball

X
(la relativa als riscos
URV únicament)

X
(la relativa als riscos
vinculats a l’activitat
sanitària i centre
sanitari)

Taula 2. Relació entre contracte i modalitat preventiva.
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La formació preventiva per lloc de treball o funció, obligatòries a la URV, i gestionades
per OPRL es mostren a les figures 4, 5, 6 i 7 i a l’Annex V es troben les fitxes de
contingut de les formacions pròpiament dites.

La formació preventiva per funció:

Figura 4. Formació preventiva per funció.
* La formació relativa al recurs preventiu o treballador/a designat s’activarà, si s’escau,
a conseqüència de la informació rebuda per part del responsable de l’activitat dins del
qüestionari preventiu/declaració responsable i/o per petició de cada unitat, d’acord
amb les activitats descrites a l’annex I del reglament dels serveis de prevenció i la
normativa vigent.
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La formació preventiva per lloc de treball ( excepte associats i personal en
centres sanitaris):

Figura 5: formació obligatòria per personal URV PAS i PDI , excepte professorat
associat i personal en centres sanitaris.
*CAP: curs d’aptitud preventiva (Formació preventiva relativa als riscos del lloc de
treball experimental de la URV)
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La formació preventiva per lloc de treball (professors/es associats/es) :

Figura 6: formació obligatòria per professors associats URV .
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La formació preventiva per lloc de treball en centre sanitari:

Figura 7: formació obligatòria per personal URV en centres sanitaris.
El responsable de l’activitat i supervisors han de facilitar l’assistència del personal a
càrrec seu als cursos indicats i alhora han de vetllar per tal que tots/es assisteixin a
les activitats corresponents. Així mateix han de sol·licitar si s’escau més formació
preventiva si ho consideren necessari (per aquesta finalitat poden adreçar-se a
l’OPRL sempre que ho considerin oportú) .
Tanmateix, si un treballador/a considera que necessita més formació preventiva a la
rebuda pel lloc de treball o funció i per activitat o projecte, ho pot sol·licitar al seu cap
i/o a l’OPRL.
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OPRL editarà anualment un calendari, prioritàriament cada febrer, amb la previsió
dels cursos preventius i les seves edicions presencials relatives a:
 Les activitats formatives per risc i grup homogeni.
 L’activitat formativa relativa als riscos del lloc de treball experimental de la
URV (curs d’aptitud preventiva_CAP)
 Activitats formatives per funció.
Aquest calendari anual de les formacions preventives amb les edicions presencials
serà ubicat a la intranet per a la consulta periòdica de tots els grups d’interès i a més a
més, des de l’OPRL s’enviarà via CID a les direccions de departament, directors/es
d’escola i degans/es i caps de servei per tal que, com a responsables de la gestió del
seu personal, estiguin informats i vetllin per tal que el seu personal realitza la formació
corresponent.
Cada treballador/a rebrà l’avís d’inscripció i convocatòria al curs de formació obligatori
que li correspongui al qual haurà d’assistir/realitzar amb aprofitament obligatòriament.
En relació als cursos a distància, no estaran inclosos al calendari atès que la
inscripció i realització no estarà subjecta a dies i franges horàries en concret.
Tanmateix, atès que el material docent dels cursos a distància ni la plataforma a
utilitzar estan encara disponibles, mentre la URV no estiguin en condicions d’oferir-los,
caldrà assistir a les sessions presencials homòlogues al curs homogeni corresponent.
A la taula 3 es mostra l’equivalència entre el curs presencial i el curs a distància
pendent de desenvolupar.
L’assistència o realització (en el cas dels cursos a distància) dels cursos de formació
preventiva són obligatoris i estaran subjectes a valoració de l’aprofitament.
En relació amb la gestió vinculada a una activitat formativa, les unitats de gestió
associades a la formació per lloc de treball com per exemple la gerència, l’ICE i el
servei de RRRHHH URV i d’altres anàlogues, hauran de, conjuntament amb l’OPRL,
definir els responsables per cada àmbit presentats a la taula 4.
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TASQUES RELACIONADES AMB LA FORMACIÓ PREVENTIVA
D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA:
Definició del contingut, docent i material docent per funció i
risc i àmbit de gestió OPRL.
Gestió del contingut, docent i material docent formació i àmbit
de gestió UNITAT.
Comunicació a un treballador/a de l’activitat formativa
obligatòria del seu lloc de treball o funció
Gestió de la inscripció i seguiment del curs a distància

OPRL
UNITAT
Definir
Definir

Gestió de la inscripció als cursos presencials

Definir

Gestió de la logística associada a les convocatòries i
realització dels cursos
Control assistència

Definir

Actes d’assistència

Definir

Avaluació de l’aprenentatge

Definir
OPRL/SPA

Certificació(1)

Definir

Certificat PRL

OPRL o
SPA(2)
Definir

Actualització de les bases de dades
Revisió i actualització dels continguts formatius i àmbit gestió
OPRL
Revisió i actualització dels continguts formatius i àmbit gestió
UNITAT
Traduccions de llengua dels cursos (presencials i a distància)

OPRL
UNITAT
Definir

Virtualització dels cursos per lloc de treball o funció i ubicació
dels mateixos a l’aula virtual
Avaluació de la qualitat docent

SRed+OPRL

Definir

18

Seguiment de l’estat de la informació i assistència a la
formació
Gestió institucional derivada de la no assistència

19

Altres necessitats derivades de la formació preventiva

16
17

Definir

Gerència i
vicerectorat
Definir

Taula 4. Àmbits associats a la formació preventiva i responsables
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SPA2: servei de prevenció aliè
Certificat1 : els certificats a l’empara de la llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció
de riscos laborals, i el RD 39/97, del reglament dels serveis de prevenció i actualment
no es compta amb l’eina per tal que OPRL pugui certificar els cursos.

6.3

Material didàctic per curs de formació.

L’estat d’execució del material didàctic relatiu als cursos formatius i l’equivalència
entre els cursos presencials i els de modalitat a distància es presenta a la taula 5
(veure la descripció del contingut a l’Annex V).

Ref
Curs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Curs

P:presencial
D: a distància

Es troba
disponible la
modalitat a
distància

Dissecció

P

N/A

Radiacions

P

N/A

Cuina experimental

P

N/A

Estabulari

P

N/A

Taller i risc elèctric

P

N/A

Taller

P

N/A

Comunicació/SRed/SRIiTIC
infraestructures
Poliesportiu

P

N/A

P

N/A

Sanitari (a definir pel centre
sanitari)

D

A definir per
cada centre
sanitari

Consergeries i xofer

P

N/A

Tècnics de manteniment

P

N/A

Celler

P

N/A

P

N/A

Experimental
geografia/història

Modalitat

àmbit

Curs presencial
equivalent del
grup homogeni
(Ref curs)
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Modalitat
P:presencial
D: a distància

Es troba
disponible la
modalitat a
distància

CRAI i arxiu

P

N/A

Químic/biològic/equips a pressió

P

N/A

Gestió

P

N/A

Docent i gestió

P

N/A

Docent i gestió personal sanitari

D

NO

Formació en matèria preventiva
en
el
moment
de
la
contractació
per
tasques
experimentals
professors
associats
Formació en matèria preventiva
en
el
moment
de
la
contractació per tasques NO
experimentals
professors
associats
Formació en matèria preventiva
en
el
moment
de
la
contractació
per
tasques
experimentals
PAS/PDI
(no

D

NO

Ref
Curs

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
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Curs

P

N/A

D

NO

D

NO

P

N/A

P

N/A

D

NO

Curs presencial
equivalent del
grup homogeni
(Ref curs)

17
El del grup
homogeni que
correspongui
17

El del grup
homogeni que
correspongui

associats)

24

25
26

Formació preventiva relativa als
riscos del lloc de treball
experimental de la URV (curs
d’aptitud preventiva_CAP)
Formació en matèria preventiva
en
el
moment
de
la
contractació per tasques NO
experimentals
PAS/PDI
(no

P

N/A

D

NO

El del grup
homogeni que
correspongui

associats)

27

Formació específica de les
funcions dels membres de
l’equip d’emergència (teòrica)

Es continuarà
impartint en
modalitat presencial
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Ref
Curs

28

29
30
31

Modalitat
P:presencial
D: a distància

Es troba
disponible la
modalitat a
distància

P

N/A

Curs

Formació específica de les
funcions dels membres de
l’equip d’emergència (pràctica)
Autoritzacions explícites(1)
Delegat/da de prevenció

Codi:
Programa_info/for
mació
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Definir
D

Curs presencial
equivalent del
grup homogeni
(Ref curs)

N/A
SÍ

Recurs
preventiu/treballador
D
SÍ
designat (RD 39/97)
preventiu/treballador
P
N/A
32 Recurs
designat (part pràctica)
Taula 5. Formacions preventives-modalitats-equivalències
(1)

Activitats que requereixen autoritzacions
treballadors potencialment exposats:

explícites

i

inventari

de

1. Treballs amb agents cancerígens o mutagènics
2. Treballs amb agents biològics de nivell de risc 2 o superiors.
3. Treballs amb nanomaterials
4. Treballs amb tensió seguint el descrit al RD 614/2001
5. Treballs amb equips de treball identificats al RD 1215/97
6. Treballs experimentals fora de l’horari habitual
7. Aquells treballs que segons el criteri del responsable de l’activitat requereixin una autorització
prèvia.
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6.4 Revisió periòdica de l’estat de la informació i formació per treballador/a
URV .

Anualment, prioritàriament cada febrer, l’OPRL editarà un llistat de l’estat de les
evidències de la informació i formació realitzada per treballador/a URV i a l’empara de
les bases de dades que OPRL pugui consultar.
Aquesta relació serà enviada al personal URV amb responsabilitats executores amb
responsabilitats de gestió de personal (gerència, direccions de departament,
directors/es d’escola i degans/es i caps de servei ) per tal que impulsin les actuacions
corresponents.

7. EINES PER PODER DUR A TERME EL PLA
Les eines bàsiques per poder executar el present programa són les següents:
1. Definir responsables i recursos per poder implementar el programa (veure taula 4).
2. Definir com encaixen les activitats formatives en prevenció de riscos amb els plans
de formació del PAS i PDI.
3. Crear els cursos de la modalitat a distància i implantar la plataforma d’us alineada a
l’entorn URV (veure taula 3).
4. Implementar les millores a l’aplicatiu informàtic (UXXI-RRRHHH-PRL) que
permetin:
.- Incorporar les dades preventives a la base de dades del personal URV ( des de la
convocatòria al conjunt de la vida laboral) de tal forma que, per a tot treballador/a
URV, es compti amb les dades actualitzades del lloc de treball i els riscos del lloc de
treball o funció i l’estat de la informació i la formació preventiva, entre d’altres.
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.- Relacionar llocs de treball-plaça-persona-riscos-informació preventiva rebudaformació preventiva realitzada-estat de la informació/formació-evidències de la
informació-formació-qüestionaris preventius i declaracions responsables i altres dades
preventives rellevants (vigilància de la salut i EPIS etc).
.- Emetre i enviar al personal URV amb responsabilitat de gestió de persones,
informes periòdics de seguiment de les dades relatives a la informació i formació per
treballador/a i lloc de treball.
.- Emetre certificats digitals amb enviament automàtic i validesa legal a l’empara de la
llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

8. DOCUMENTS I REGISTRES






Annex I: Model PGPRL-04-01
Annex II: Model PGPRL-04-03
Annex III: Model PRL Activitat
Annex IV: Mapa de riscos i grups homogenis
Annex V: Fitxes de contingut de les activitats formatives obligatòries
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ANNEX I

Informació dels riscos específics del lloc de treball,
funció i mesures de protecció i prevenció aplicables
(URV.L18.09.00)

Codi: PGPRL-0401
Edició: 1
Data:15/12/16

NOM:
DNI:
UNITAT:
LLOC DE TREBALL:
ELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES MESURES DE PROTECCIÓ I
PREVENCIÓ ASSOCIADES SÓN LES QUE CONSTEN A LES AVALUACIONS DE RISCOS
SEGÜENTS:

Declaro que:
La Universitat Rovira i Virgili m’ha informat dels riscos del meu lloc de treball o funció, els
entenc, conec les mesures de protecció i prevenció necessàries i em comprometo a complirles. Sé on es poden trobar les avaluacions de riscos del meu lloc de treball, la documentació
preventiva de la URV (com les instruccions de treball, els procediments generals, l’actuació en
cas d’emergència, les avaluacions de riscos específiques, dels edificis i espais i les
declaracions responsables dels projectes o activitats en què participo).
Si canvio de lloc de treball o m’exposo a nous riscos, n’informaré
(informacio_preventiva@urv.cat) abans d’incorporar-me a les noves tasques.

l’OPRL

Conec que els riscos del meu lloc de treball impliquen la realització d’una formació preventiva
obligatòria, l’ús d’equips de protecció col·lectius i individuals concrets i que en alguns casos,
també una vigilància de la salut obligatòria i periòdica.
En cas de necessitar més assessorament o resoldre dubtes preventius, sé a qui adreçar-me i
sé que puc aturar l’activitat si considero o tinc dubtes d’estar davant d’una situació amb un risc
no controlat.

Nom i cognoms
Data
Signatura (digital envieu-la a informacio_preventiva@urv.cat, manuscrita envieu-la a OPRL/Edifici
N5)

En compliment d’allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informo que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i tractaran al
fitxer de prevenció de riscos laborals de la URV, la finalitat del qual és gestionar la prevenció de riscos
laborals del personal, incloent-hi l’avaluació de riscos, la investigació d’accidents, la formació, la gestió
administrativa de la vigilància de la salut i altres tràmits relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
Aquestes dades es podran cedir a l’autoritat laboral i també es podran fer altres cessions previstes a les
lleis. El responsable d’aquest fitxer és el gerent de la URV, amb domicili a Tarragona, carrer de
l’Escorxador s/n. Teniu dret a accedir, rectificar i, si s’escau, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos
al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu
d’adreçar un escrit o formulari al c/Escorxador s/n 43003 de Tarragona dirigit a l’Oficina de Prevenció de
Riscos Laborals de la URV.

ANNEX II

Codi plaça
Candidat seleccionat
(A emplenar pel SRH)

MODEL PRL_INFORMACIÓ_RELLEVANT LLOC DE
TREBALL (Annex I)
DADES BÀSIQUES DE LA PERSONA PROMOTORA DEL CONTRACTE PER
A LA GESTIÓ PREVENTIVA PRÈVIA A L’INICI DE L’ACTIVITAT LABORAL
URV.L18.09.00

Codi: PGPRL-03-04
Edició: 0
Data: 18-1-16
Pàg.: 1 de 3

Persona promotora del contracte:
Categoria del contracte:
Departament / Unitat:
Subunitat:
INFORMO QUE:

1. Les avaluacions de riscos URV vinculades al lloc de treball que ocuparà el
futur treballador/a són les següents:
Avaluació
de riscos

Marqueu
si aplica

1
2

3

3.1_àmbit
dissecció
3.2_àmbit
estabulari
4
5 (Aquest perfil és complementari.
No és possible marcar només el 5.1

Descripció de l’avaluació de riscos
les trobareu a la intranet/suport/prevenció
Activitat sanitària: es duen a terme activitats en l’àmbit sanitari
dins d’institucions sanitàries (treball amb humans vius).
Activitat experimental biològica: es duen a terme activitats
relacionades amb mostres humanes i/o biològiques a la URV o en
instal·lacions alienes a la URV (sèrum, sang, orina, ADN, etc.).
Activitat experimental amb animals i/o cadàvers: es duen a
terme tasques que impliquen la manipulació d’animals vius o
morts, cossos humans i peces anatòmiques (treballs en estabularis
i sales de dissecció).
Atès que es pot treballar en un sol àmbit (estabulari i/o cadàvers),
el perfil s’ha desglossat en dos àmbits.
Activitat experimental amb cadàvers/dissecció.
Activitat experimental amb animals/estabulari.
Activitat experimental química: es duen a terme activitats
relacionades amb la manipulació de productes químics.
Activitat experimental física: es duen a terme activitats
relacionades amb agents físics. Convé identificar entre aquests:

o 5.2 o 5.3, cal marcar-ne d’altres.)

5.2

5.3

Radiacions ionitzants
Cal marcar altres perfils (p. ex., àmbit 4, activitat experimental
química).
Làsers
Cal marcar altres perfils (p. ex., àmbit 4, activitat experimental
química).
Soroll i/o vibracions
Cal marcar altres perfils (p. ex., àmbit 6, activitat experimental al
taller).
V 19-10-2017

5.1

MODEL PRL_INFORMACIÓ_RELLEVANT LLOC DE
TREBALL (Annex I)
DADES BÀSIQUES DE LA PERSONA PROMOTORA DEL CONTRACTE PER
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6

7
8
9

10

11
12

Codi: PGPRL-03-04
Edició: 0
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Activitat experimental al taller i/o activitats amb risc elèctric:
es duen a terme activitats relacionades amb tallers, instal·lacions,
equips a pressió i/o muntatges d’equips de treball, plantes pilot i/o
amb risc elèctric.
Inclou també les plantes pilot, així com els productes químics
emprats al taller.
Activitat de gestió: es duen a terme activitats al despatx, tant
administratives com de direcció.
Activitat a l’aire lliure: es duen a terme activitats de manteniment,
celler, treball al camp, arqueologia, etc.
Inclou els fitosanitaris emprats al celler i el tractor del celler.
Àmbit de docència: es duen a terme activitats de docència a
l’aula/taller i treballs d’atenció a l’alumnat.
Xofer: es duen a terme activitats de desplaçament amb vehicle.
Únicament inclou la tasca de xofer.
Els riscos derivats de conduir per anar o tornar a la feina (in itinere)
o per a desplaçaments en reunions intercentres (in mission) ja són
inclosos a la resta de perfils. No marqueu aquest risc si no
ocupeu la plaça de xofer.
Àmbit de consergeries: es duen a terme activitats a les
consergeries dels centres.
Inclou únicament consergeries.
Àmbit tècniques alimentàries: es desenvolupen activitats
relacionades amb aliments i la seva manipulació.

2. Les dades de contacte del responsable de l’activitat (RA) i del supervisor de
la persona que ocuparà el lloc de treball són les següents:
Nom i cognoms (RA):1
Correu electrònic:
Nom i cognoms (Supervisor):2
Correu electrònic:

(1) Responsable de l’activitat: Treballador/a URV que lidera l’activitat (p. ex., investigador/a principal
d’un projecte, director/a de tesi, director/a de grup de recerca, altres investigadors que desenvolupin
activitats de recerca no incloses en els apartats anteriors).

Envieu aquest model emplenat i signat per tots els implicats a RH (cal que totes les signatures siguin
o bé digitals o bé manuscrites).

V 19-10-2017

(2) Supervisor: D’acord amb la legislació vigent i amb l’Estatut de la URV, el supervisor té l’obligació
de supervisar la persona responsable de l’activitat (p. ex., director/a de departament, director/a de
centre, degà/ana, director/a d’entitat, etc.).
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3. La persona que ocuparà el lloc de treball objecte de selecció requerirà
(marqueu amb una X el que convingui):
Rebre una formació preventiva específica,
a part de la prevista en el Pla de Prevenció
de Riscos Laborals de la URV:1
Detalleu:

Treballar en entorns singulars que requeriran
avaluacions de riscos específiques no habituals:

Sí

Sí

No

No

Detalleu:

(1) Consulteu el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la URV i adreceu-vos a l’OPRL per tal de
rebre tota la informació que considereu necessària (oprevencio@urv.cat).

Persona promotra del contracte
Data:

Vist-i-plau:

Responsable de l’activitat
Data:

Supervisor (director/a departament)
Data:

Cal que o bé totes les signatures siguin electròniques o totes manuscrites. (2) Si se signa digitalment, cal enviar-ho via
correu electrònic i, si se signa a mà, mitjançant un sobre de correu intern.

Envieu aquest model emplenat i signat per tots els implicats a RH (cal que totes les signatures siguin
o bé digitals o bé manuscrites).

V 19-10-2017

En compliment d’allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les vostres dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es
tractaran al fitxer de prevenció de riscos laborals de la URV, la finalitat del qual és la gestió de la prevenció
de riscos laborals del personal, incloent l’avaluació de riscos, la investigació d’accidents, la formació, la
gestió administrativa de la vigilància de la salut i altres tràmits relacionats amb la prevenció de riscos
laborals. Aquestes dades podran ser cedides a l’autoritat laboral i a altres cessions previstes en les lleis. El
responsable d’aquest fitxer és el gerent de la URV, amb domicili a Tarragona, carrer de l’Escorxador, s/n.
Teniu dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en
les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit o formulari
al c/ Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, dirigit a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la URV.

ANNEX III

MODEL PRL ACTIVITAT
Nom o acrònim projecte o activitat (a criteri
del Responsable de l'Activitat)

Signatura del responsable de l'activitat

DNI:

Responsable activitat
Activitat: Nom o acrònim projecte o activitat (a criteri del Responsable de l'Activitat)
Responsable de l'activitat: Nom i cognoms del Responsable de l'activitat
Rol: Responsable de (segons rol del Responsable de l'activitat)
Vulnerabilitat: Segons dades

1Lvell: 1 a 5

Sector: Segons dades

([perimental: Sí/No

Perfil/s: Suma de perfils (d'1 a 12 perfils).
Factor/s: Segons dades del Responsable de l'activitat.
Factor/s rellevants: Segons dades del Responsable de l'activitat.
- Entenc els riscos del lloc de treball i sé com protegir-me. Considero que compto amb la formació necessària i
suficient per realitzar l’activitat en condicions segures i en cas de dubte sé a qui adreçar-me.
- I understand the risks of my jobplace and I know how to protect myself. I believe that I have the necessary
and sufficient training to perform the activity in a safe conditions and if I am in doubt I know who to ask.
- Entiendo los riesgos del puesto de trabajo y sé como protegerme. Considero que tengo la formación
necesaria y suficiente para realizar la activitat en condiciones seguras y en caso de duda sé a quien dirigirme.

Persones:

Signatures i DNI:

persona 1. correu1@urv.cat. DNI 1 [PDI URV]
DNI:

persona 2. correu2@urv.cat. DNI 2 [PAS URV]
DNI:

persona 3. correu3@urv.cat. DNI 3 [Becari (URV/FURV)]
DNI:

MODEL PRL ACTIVITAT

1/2

data, hora

Activitat: Nom o acrònim projecte o activitat (a criteri del Responsable de l'Activitat)
Responsable de l'activitat:Nom i cognoms del Responsable de l'activitat
Rol:Responsablede(segons rol del Responsable de l'activitat)
VXOQHUDELOLWDW6HJRQVGDGHV6HFWRU6HJRQVGDGHV1LYHOOD([SHULPHQWDO6t1R
Perfil/s: Suma de perfils (d'1 a 12 perfils).
Factor/s: Segons dades del Responsable de l'activitat.
Factor/s rellevants: Segons dades del Responsable de l'activitat.
- Entenc els riscos del lloc de treball i sé com protegir-me. Considero que compto amb la formació necessària i
suficient per realitzar l’activitat en condicions segures i en cas de dubte sé a qui adreçar-me.
- I understand the risks of my jobplace and I know how to protect myself. I believe that I have the necessary
and sufficient training to perform the activity in a safe conditions and if I am in doubt I know who to ask.
- Entiendo los riesgos del puesto de trabajo y sé como protegerme. Considero que tengo la formación
necesaria y suficiente para realizar la activitat en condiciones seguras y en caso de duda sé a quien dirigirme.

Persones:

Signatures i DNI:

persona 4. correu4@urv.cat. DNI 4 [Contracte FURV o
altres contractes]
DNI:

persona 5. correu5@urv.cat. DNI 5 [No vinculat amb la
URV/FURV]
DNI:

MODEL PRL ACTIVITAT

2/2

data, hora

ANNEX IV

Codi: PGPRL-01-01
Edició: 0

MAPA DE RISCOS PER LLOC DE TREBALL

V

Data: 18/12/2017

A

LLOC DE TREBALL SANITARI (Perfils 1-7-9)

B

LLOC DE TREBALL QUÍMIC/BIOLÒGIC/EQUIPS A PRESSIÓ
(Perfils 2-4-6-5.1-5.2-5.3-7-9)

C

LLOC DE TREBALL D'ESTABULARI (Perfils 2-3.2-4-5.1-7-9)

D

LLOC DE TREBALL DE DISSECCIÓ (Perfils 2-3.1-4-7-9)

E

LLOC DE TREBALL AMB RADIACIONS (Perfil 5.1)

F

LLOC DE TREBALL TALLER (Perfils 4-6-5.3-7)

G

LLOC DE TREBALL TALLER I RISC ELÈCTRIC (Perfils 4-6-5.3-7)

H

LLOC DE TREBALL GESTIÓ (Perfil 7)

I

LLOC DE TREBALL DOCENT I GESTIÓ (Perfils 7-9)

J

LLOC DE TREBALL CRAI I ARXIU (Perfil 7)

K

LLOC DE TREBALL DE COMUNICACIÓ/Sred/SRIiTIC (Perfil 7)

L

LLOC DE TREBALL POLIESPORTIU (Perfil 4-6-5.3-7)

M

LLOC DE TREBALL EXPERIMENTAL DE L'ÀMBIT
GEOGRAFIA/HISTÒRIA (Perfils 8-7-9)

N

LLOC DE TREBALL DEL CELLER (Perfils 4-8-7-9)

O

LLOC DE TREBALL DEL TÈCNIC DE MANTENIMENT (Perfils 8-7)

P

LLOC DE TREBALL DE CONSERGERIA I XÒFER (Perfils 10-11)

Q

LLOC DE TREBALL DE CUINA EXPERIMENTAL URV (Perfil 12)

Caiguda de persones al mateix nivell

Caiguda d’objectes en manipulació

Caiguda d’objectes despresos

Cops contra objectes immòbils

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina

Cops i/o talls per objectes o eines

Projecció de fragments o partícules

Atrapades per bolcada de màquines

Sobreesforços

Exposició a temperatures extremes

Contactes tèrmics

Contactes elèctrics directes

Contactes elèctrics indirectes

Inhalació o ingestió de substàncies nocives

Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives

Exposició a radiacions ionitzants

Exposició a radiacions no ionitzants

Explosió

Incendis

Causats per éssers vius (animals, insectes)

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles

Accidents de trànsit (in itinere o in mision)

Exposició agents químics

Agents físics (soroll)

Exposició agents biològics

Factors psicosocials

Derivats de les tasques amb PVD's

Risc vocal

Exposició a fitosanitaris

Espais confinats

GRUPS HOMOGENIS / RISCOS LLOC DE TREBALL

Caiguda de persones a diferent nivell

REFERÈNCIA GRUP HOMOGENI

Pàg.: 1 de 1

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

* Les Fitxes de Mesures de Protecció i Prevenció aplicables als riscos de cada lloc de treball les trobareu a la intranet /suport/prevenció

ANNEX V

PROGRAMA
2017

CODI

LDTDoc

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

2 HORES

HORES

Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

OBJECTIU

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Llocs de treball
docent i de gestió

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el seu lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball, seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar en el lloc de
treball. Instruccions al treballador/a.



Identificació, exposició i raonament dels riscos, factors de risc específics, fisiopatogènia en disfonies,
principals alteracions de la veu, mesures de protecció i prevenció de l’activitat docent a garantir
per part del treballador/a.



Exposició de les accions teòrico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per treballar de
manera segura amb pantalles de visualització de dades i els equips de treball del lloc de treball.
Mesures preventives i de protecció a garantir.



Identificació, exposició i raonament de les bones pràctiques del disseny ergonòmic a garantir en el
lloc de treball.

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball i definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
20/06/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTDoc

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

2 HORES

HORES

Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

OBJECTIU

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Llocs de treball
docent i de gestió

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció exposats a la sessió formativa.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS CONVOCATS


Treballadors/es URV que imparteixen docència.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
20/06/2017

PROGRAMA
2017

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

CODI

LDTges

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

HORES

2

LLOC i HORARIS

OBJECTIU

Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

Veure calendari 2017

Lloc de treball de
Gestió

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar en el lloc de
treball. Instruccions al treballador/a.



Exposició de les accions teòrico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per treballar de
manera segura amb pantalles de visualització de dades i els equips de treball del lloc de treball.
Mesures preventives i de protecció a garantir.



Identificació, exposició i raonament de les bones pràctiques del disseny ergonòmic a garantir en el
lloc de treball.

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris URV.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

CODI

LDTges

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

HORES

2

LLOC i HORARIS

OBJECTIU

Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

Veure calendari 2017

Lloc de treball de
Gestió

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció exposats a la sessió formativa.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS CONVOCATS


Treballadors/es URV usuaris de pantalles de visualització de dades.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat

Pàgina 2 de 2

Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
CODI

LDTQB
3

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

HORES

OBJECTIU

Formació preventiva
del lloc de treball o
funció

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball
químic/biològic/equi
ps a pressió

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Exposició del resultat de les avaluacions de riscos generals i específiques, qualitatives i quantitatives
del lloc de treball. Definició de les mesures preventives i de protecció a adoptar per part del
treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels Productes químics emprats i agents biològics: tipus, riscos
derivats de l’exposició a contaminants químics i mesures de protecció i prevenció a garantir per
part del treballador/a.



Exposició de les accions teorico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per executar de
forma segura els treballs i operacions crítiques pròpies del lloc de treball, en base als procediments i
instruccions de treball. Precaucions universals del lloc de treball.



Identificació, exposició i raonament dels equips de protecció col.lectius i individuals a utilitzar i
garantir per part del treballador/a.



Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar per part dels
treballadors/es amb el làser utilitzat en el lloc de treball.



Exposició de les mesures de protecció i prevenció a garantir, per part del treballador/a en el treball
amb productes o equips radioactius en dosis exemptes als espais URV.



Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, vinculats als equips de treball utilitzats al lloc de treball.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
CODI

LDTQB
3

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

HORES
Formació preventiva
del lloc de treball o
funció

OBJECTIU

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball
químic/biològic/equi
ps a pressió



Riscos i mesures de protecció i prevenció de l’activitat docent i l’activitat de gestió (Pantalles de
visualització de dades) a la URV. Mesures de protecció i prevenció que el treballador/a ha de
garantir.

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció exposats a la sessió formativa.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS CONVOCATS


Treballadors/es URV que el seu lloc de treball implica el treball amb productes químics, agents
biològics i equips a pressió.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
CODI

LDTQB
3

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

HORES

OBJECTIU

Formació preventiva
del lloc de treball o
funció

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball
químic/biològic/equi
ps a pressió

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTcrai

HORES

2

OBJECTIU

Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

ÀREA DE PREVENCIÓ

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball del
CRAI i Arxiu

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Exposició del resultat de les avaluacions de riscos generals i específiques, qualitatives i quantitatives
del lloc de treball. Definició de les mesures preventives i de protecció a adoptar per part del
treballador/a.



Identificació, exposició i raonament dels riscos ergonòmics específics, mesures de protecció i
prevenció del lloc de treball al CRAI i l’arxiu URV. Exposició i debat de l’avaluació de riscos
específica dels CRAIS URV i l’arxiu URV ( riscos ergonòmics , manipulació manual de càrregues i
moviments repetitius).



Exposició de les accions teòrico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per treballar de
manera segura amb pantalles de visualització de dades



Identificació, exposició i raonament de les bones pràctiques del disseny ergonòmic a garantir en el
lloc de treball.

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTcrai

HORES

2

OBJECTIU

Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

ÀREA DE PREVENCIÓ

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball del
CRAI i Arxiu

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció al CRAI i l’arxiu URV.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS ASSISTENTS


Treballadors/es URV que treballen als CRAIs URV i a l’arxiu URV

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

LDTgeog

CODI

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

3 HORES
HORES
Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

OBJECTIU

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball
experimental de
l’àmbit Geografia

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Exposició dels riscos en alçada. Mesures de protecció i prevenció a garantir per part del
treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels equips de protecció col.lectius i individuals a utilitzar i
garantir en el lloc de treball.



Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, vinculats als equips de treball utilitzats al lloc de treball.



Riscos i mesures de protecció i prevenció a assegurar en el lloc de treball docent. Idenficació,
exposició i raonament de com prevenir les disfonies.



Exposició de les accions teòrico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per treballar de
manera segura amb pantalles de visualització de dades.



Identificació, exposició i raonament de les bones pràctiques del disseny ergonòmic a garantir en el
lloc de treball.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

LDTgeog

CODI

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

3 HORES
HORES
Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

OBJECTIU

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball
experimental de
l’àmbit Geografia

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris URV.

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció exposats a la sessió formativa.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS CONVOCATS


Treballadors/es URV que treballen assignats als departament de Geografia i Història i Història de l’art
que realitzen activitats experimental.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
LDTHist

CODI

3 HORES

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

HORES
Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

OBJECTIU

Lloc de treball
experimental de
l’àmbit d’Història i
Història de l’art

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Exposició dels riscos en alçada. Mesures de protecció i prevenció a garantir per part del
treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels equips de protecció col.lectius i individuals a utilitzar i
garantir en el lloc de treball.



Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, vinculats als equips de treball utilitzats al lloc de treball.



Riscos i mesures de protecció i prevenció a assegurar en el lloc de treball docent. Idenficació,
exposició i raonament de com prevenir les disfonies.



Exposició de les accions teòrico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per treballar de
manera segura amb pantalles de visualització de dades.



Identificació, exposició i raonament de les bones pràctiques del disseny ergonòmic a garantir en el
lloc de treball.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
LDTHist

CODI

3 HORES

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

HORES
Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

OBJECTIU

Lloc de treball
experimental de
l’àmbit d’Història i
Història de l’art

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris URV.

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció exposats a la sessió formativa.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS CONVOCATS


Treballadors/es URV que treballen assignats als departament de Geografia i Història i Història de l’art
que realitzen activitats experimental.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTmas

ÀREA DE PREVENCIÓ

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

3 HORES
HORES

LLOC i HORARIS
Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

OBJECTIU

Veure calendari 2017

Lloc de treball del
Celler

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Exposició del resultat de les avaluacions de riscos generals i específiques, qualitatives i quantitatives
del lloc de treball. Definició de les mesures preventives i de protecció a adoptar per part del
treballador.



Idenficació, exposició i raonament dels Productes químics emprats: tipus, riscos derivats de
l’exposició a contaminants químics i mesures de protecció i prevenció a garantir per part del
treballador/a.



Identificació, exposició i raonament dels riscos específics, mesures de protecció i prevenció del lloc
de treball al celler. Exposició i debat de l’avaluació de riscos específica del celler.



Exposició de les accions teorico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per executar de
forma segura els treballs i operacions crítiques pròpies del lloc de treball, en base als procediments i
instruccions de treball. Precaucions universals del lloc de treball.



Idenficació, exposició i raonament dels equips de protecció col.lectius i individuals a utilitzar i
garantir en el lloc de treball del celler.



Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, vinculats als equips de treball utilitzats al lloc de treball.



Exposició del resultat de l’informe de soroll realitzat al lloc de treball. Definició de la protecció
auditiva a utilitzar per part del treballador/a.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat

Pàgina 1 de 3

Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTmas

ÀREA DE PREVENCIÓ

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

3 HORES
HORES

LLOC i HORARIS
Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

OBJECTIU

Veure calendari 2017

Lloc de treball del
Celler



Riscos i mesures de protecció i prevenció de l’activitat docent i l’activitat de gestió a la URV.
Mesures de protecció i prevenció que el treballador/a ha de garantir.

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS CONVOCATS


Treballadors/es URV que el seu lloc de treball implica el treball al celler i/o mas experimental de la
URV.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat

Pàgina 2 de 3

Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTmas

ÀREA DE PREVENCIÓ

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

3 HORES
HORES
OBJECTIU

LLOC i HORARIS
Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

Veure calendari 2017

Lloc de treball del
Celler

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat

Pàgina 3 de 3

Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
LDTsrm
CODI
3 HORES

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

HORES
Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

OBJECTIU

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball del
tècnic de
Manteniment

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Exposició dels riscos en alçada. Mesures de protecció i prevenció a garantir per part del
treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels equips de protecció col.lectius i individuals a utilitzar i
garantir en el lloc de treball.



Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, vinculats als equips de treball utilitzats al lloc de treball.



Exposició de les accions teòrico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per treballar de
manera segura amb pantalles de visualització de dades.



Identificació, exposició i raonament de les bones pràctiques del disseny ergonòmic a garantir en el
lloc de treball.

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
LDTsrm
CODI
3 HORES

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

HORES
Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

OBJECTIU

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball del
tècnic de
Manteniment

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS CONVOCATS


Treballadors/es URV del Servei de Rercursos Materials .

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTcons

ÀREA DE PREVENCIÓ

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

2

HORES

Formació
específica del lloc
de treball

OBJECTIU

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball de
consergeria i xofer

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Identificació, exposició i raonament dels riscos específics, mesures de protecció i prevenció del lloc
de treball a la consergeria. Exposició i debat de l’avaluació de riscos específica ( riscos ergonòmics
, manipulació manual de càrregues).



Idenficació, exposició i raonament dels equips de protecció col.lectius i individuals a utilitzar pel
treballador/a.



Exposició de les accions teorico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per executar de
forma segura els treballs i operacions crítiques pròpies del lloc de treball.



Exposició de les accions teòrico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per treballar de
manera segura amb pantalles de visualització de dades



Identificació, exposició i raonament de les bones pràctiques del disseny ergonòmic a garantir en el
lloc de treball.

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTcons

ÀREA DE PREVENCIÓ

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

2

HORES

Formació
específica del lloc
de treball

OBJECTIU

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball de
consergeria i xofer



Identificació de les possibles situacions d’emergència en el lloc de treball i exposició i raonament
de les mesures necessàries per actuar davant l’emergència pròpiament dita.

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS ASSISTENTS


Treballadors/es URV que treballen a les consergeries URV.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
CODI

LDTsani

HORES

2 HORES

OBJECTIU

Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS
LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball
sanitari

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Riscos i mesures de protecció i prevenció del centre de salut on desenvolupen les tasques de la
URV. Mesures de protecció i prevenció que el treballador/a ha de garantir.



Idenficació, exposició i raonament dels equips de protecció col.lectius i individuals a utilitzar i
garantir en el lloc de treball.



Riscos i mesures de protecció i prevenció de l’activitat docent ; risc vocal. Mesures de protecció i
prevenció que el treballador/a ha de garantir.



Riscos i mesures de protecció i prevenció de l’activitat de gestió a la URV. Mesures de protecció i
prevenció que el treballador/a ha de garantir.

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.



Exposició de l’actuació en cas d’emergència al centre de salut on es desenvolupi l’activitat.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
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PROGRAMA
2017
CODI

LDTsani

HORES

2 HORES

OBJECTIU

Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS
LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball
sanitari

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS CONVOCATS


Treballadors/es URV que treballen a l’àmbit sanitari a càrrec de la URV.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat

Pàgina 2 de 2

Programa
23/11/2017

13/11/2017

Prevenció del risc biològic als centres hospitalaris
Codi activitat formativa:
Tipus d'activitat:
Modalitat:
Àrea temàtica:

009566
Curs
On-line
Prevenció de riscos i salut laboral

Estat:
Tipus cataleg:

Catàleg
Corporatiu

Dades Programa
Justificació:
El curs es realitza a partir de la necessitat de formar al personal sanitari d'hospital (incloses les noves incorporacions) en els factors associats al
risc biolìgic.

Objectius generals:
Conèixer el risc biològic present als centres hospitalaris, així com els factors de risc associats a la seva exposició i les mesures per prevenir
l'exposició a agents biològics.

Objectius d'aprenentatge:
.Reconèixer els factors de risc associats a l'exposició a agents biològics en el lloc de treball.
.Conèixer les mesures necessàries a aplicar per prevenir l'exposició a agents biològics al lloc de treball.
.Identificar quan i com s'han d'utilitzar Equips de Protecció Individual al lloc de treball.
.Saber utilitzar de manera adequada els dispositius mèdics que incorporen mecanismes de protecció davant el risc de punxada/tall.
.Conèixer com es segreguen els diferents residus que es produeixen en un hospital i en quin tipus de contenidors s'han de llençar.
.Aplicar les bones pràctiques per tal d'evitar les punxades accidentals, per incorrecta manipulació del material punxant en la segregació d'aquests
tipus de residus sanitaris.
.Saber com actuar davant d'un accident biològic.

Destinataris:
Àrea funcional sanitària
Zelador/a

Perfil de destinataris:
Personal assistencial d'hospital

Contingut:
Unitat Didàctica 1: Risc biològic. Definicions i conceptes
1.1 Tipus d'agents biològics
1.2 Vies de transmissió
1.3 Vies de contagi
Unitat Didàctica 2: Exposicions accidentals
2.1 Exposició accidental per via parenteral
2.2 Exposició accidental per via respiratòria
2.3 Exposició accidental per contacte
Unitat Didàctica 3: Estratègies preventives I:
Mesures per evitar la transmissió
3.1 Precaucions estàndard
3.2 Mesures d'aïllament
Unitat Didàctica 4: Estratègies preventives II:
4.1 Vigilància de la salut
4.2 Vacunes recomanades
4.3 Informació i formació
Unitat Didàctica 5: Gestió de residus en els centres sanitaris
5.1 Gestió de residus
5.2 Tipus de residus
5.3 Bones pràctiques
Unitat Didàctica 6: Prevenció del risc biològic en àrees especials
6.1 Mesures de prevenció en àrees quirúrgiques
6.2 Mesures de prevenció a laboratoris
Unitat Didàctica 7: Actuació davant una exposició accidental
7.1 Actuació davant una exposició accidental per via parenteral
7.2 Actuació davant una exposició accidental per altres vies

Metodologia:
El curs es realitzarà a partir de la lectura i seguiment del material en format virtual.

13/11/2017

El curs disposa de diferents activitats que l'alumne haurà d'anar realitzant per tal d'assolir els coneixements necessaris i poder avançar els
continguts.
També hi ha recursos visuals com videos que acompanyarà l'explicació d'algunes utnitats didàctiques.
Finalment s'haurà de superar satisfactòriament una prova avaluativa (qüestionari).
Dintre de l'aula virtual, es penjarà material sobre el contingut del curs per ampliar coneixements.
Es comptarà amb un tutor virtual reactiu encarregat de respondre dubtes dels alumnes.
L'itinerari del curs està establert i ordenat pels diferents mòduls.

Docents
Horaris

Hores presencials:

0

Places

Nombre de places:

Entitat acreditadora
Nom:
Nombre de cèdits:
Nombre de registre:

Entitats associades

Hores no presencials: 25

100

Hores totals:

25

PROGRAMA
2017
CODI

LDTcomu

HORES

2

OBJECTIU

Formació
específica del lloc
de treball
Lloc de treball
comunicacions/Sre
d/SRITIC
infraestructures

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Identificació, exposició i raonament dels riscos específics, mesures de protecció i prevenció del lloc
de treball. Exposició i debat de l’avaluació de riscos específica.



Idenficació, exposició i raonament dels Equips de treball emprats (màquines, eines, instal·lacions):
tipus, riscos i mesures de protecció i prevenció a garantir per part del treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels riscos derivats de la càrrega física: manipulació de
càrregues i postures forçades.



Riscos i mesures de protecció i prevenció de la de gestió a la URV. Mesures de protecció i prevenció
que el treballador/a ha de garantir.

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
CODI

LDTcomu

HORES

2

OBJECTIU

Formació
específica del lloc
de treball
Lloc de treball
comunicacions/Sre
d/SRITIC
infraestructures

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS ASSISTENTS


Treballadors/es URV que treballen al Servei de Recursos educatius i Departament d’estudis de
comunicació i alhora realitzen tasques experimentals.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTpoli

HORES

2

OBJECTIU

Formació
específica del lloc
de treball

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball
poliesportiu

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Exposició del resultat de les avaluacions de riscos generals i específiques, qualitatives i quantitatives
del lloc de treball. Definició de les mesures preventives i de protecció a adoptar per part del
treballador.



Identificació, exposició i raonament dels riscos específics, mesures de protecció i prevenció del lloc
de treball. Exposició i debat de l’avaluació de riscos específica.



Idenficació, exposició i raonament dels Equips de treball emprats (màquines, eines, instal·lacions):
tipus, riscos i mesures de protecció i prevenció a garantir per part del treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels riscos derivats de la càrrega física: manipulació de
càrregues i postures forçades.



Exposició de les accions teorico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per executar de
forma segura els treballs i operacions crítiques pròpies del lloc de treball, en base als procediments i
instruccions de treball. Precaucions universals del lloc de treball.



Riscos i mesures de protecció i prevenció de la de gestió a la URV (treball amb PVD). Mesures de
protecció i prevenció que el treballador/a ha de garantir.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTpoli

HORES

2

OBJECTIU

Formació
específica del lloc
de treball

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball
poliesportiu

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS ASSISTENTS


Treballadors/es URV que treballen al poliesportiu.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).
Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTtall

HORES

3

OBJECTIU

Formació
específica del lloc
de treball

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball de
Taller

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Exposició del resultat de l’informe de soroll realitzat al lloc de treball. Definició de la protecció
auditiva a utilitzar per part del treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels Equips de treball emprats (màquines, eines, instal·lacions):
tipus, riscos i mesures de protecció i prevenció a garantir per part del treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels Productes químics emprats: tipus, riscos derivats de
l’exposició a contaminants químics i mesures de protecció i prevenció a garantir per part del
treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels riscos derivats de la càrrega física: manipulació de
càrregues i postures forçades.



Identificació, exposició i raonament de riscos específics derivats de treballs de soldadura.



Exposició de les accions teorico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per executar de
forma segura els treballs i operacions crítiques pròpies del lloc de treball, en base als procediments i
instruccions de treball. Precaucions universals del lloc de treball.



Riscos i mesures de protecció i prevenció de l’activitat docent i la de gestió a la URV (pantalles de
visualització de dades). Mesures de protecció i prevenció que el treballador/a ha de garantir.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTtall

HORES

3

OBJECTIU

Formació
específica del lloc
de treball

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball de
Taller

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS ASSISTENTS


Treballadors/es URV que treballen al taller.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).
Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTelect

HORES

3

OBJECTIU

Formació
específica del lloc
de treball

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treballde
taller i risc elèctric

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Exposició del resultat de les avaluacions de riscos generals i específiques, qualitatives i quantitatives
del lloc de treball. Definició de les mesures preventives i de protecció a adoptar per part del
treballador/a.



Identificació, exposició i raonament dels riscos específics, mesures de protecció i prevenció del lloc
de treball. Exposició i debat de l’avaluació de riscos específica.



Desenvolupament del Real Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la
protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric:
o
o
o
o

Conceptes. Treballador autoritzat i treballador qualificat.
Mesures preventives i de protecció.
Equips de protecció individual.
Treball amb tensió: tipus i mesures de protecció.



Idenficació, exposició i raonament dels Equips de treball emprats (màquines, eines, instal·lacions):
tipus, riscos i mesures de protecció i prevenció a garantir per part del treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels Productes químics emprats: tipus, riscos derivats de
l’exposició a contaminants químics i mesures de protecció i prevenció a garantir per part del
treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels riscos derivats de la càrrega física: manipulació de
càrregues i postures forçades.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTelect

HORES

3

OBJECTIU

Formació
específica del lloc
de treball

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treballde
taller i risc elèctric



Identificació, exposició i raonament de riscos específics derivats de treballs de soldadura.



Exposició de les accions teorico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per executar de
forma segura els treballs i operacions crítiques pròpies del lloc de treball, en base als procediments i
instruccions de treball. Precaucions universals del lloc de treball.



Riscos i mesures de protecció i prevenció de l’activitat docent i la de gestió a la URV (Pantalles de
visualització de dades). Mesures de protecció i prevenció que el treballador/a ha de garantir.

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS ASSISTENTS


Treballadors/es URV que treballen al taller/plantes pilot i amb risc elèctric.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTelect

HORES

3

OBJECTIU

Formació
específica del lloc
de treball

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treballde
taller i risc elèctric

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
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PROGRAMA
2017

LDTestab

CODI

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

3hores i 30 minuts
HORES
Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

OBJECTIU

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball
d’estabulari

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Exposició del resultat de les avaluacions de riscos generals i específiques (biològiques i
ergonòmiques) del lloc de treball a l’estabulari. Definició de les mesures preventives i de protecció
a adoptar per part del treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels riscos derivats de la càrrega física: manipulació de
carregues i postures forçades.



Exposició de les accions teorico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per executar de
forma segura els treballs i operacions crítiques pròpies del lloc de treball, en base als procediments i
instruccions de treball. Precaucions universals del lloc de treball.



Identificació, exposició i raonament dels equips de protecció col.lectius i individuals a utilitzar i
garantir per part del treballador/a.



Exposició de les mesures de protecció i prevenció a garantir, per part del treballador/a en el treball
amb productes o equips radioactius en dosis exemptes als espais URV.



Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, vinculats als equips de treball utilitzats al lloc de treball.



Riscos i mesures de protecció i prevenció de l’activitat docent i l’activitat de gestió a la URV
(panalles de visualització de dades). Mesures de protecció i prevenció que el treballador/a ha de
garantir.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
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PROGRAMA
2017

LDTestab

CODI

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

3hores i 30 minuts
HORES
Formació
preventiva del lloc
de treball o funció

OBJECTIU

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball
d’estabulari

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS CONVOCATS


Treballadors/es URV que el seu lloc de treball implica l’accés a l’estabulari i la manipulació dels
animals.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTcuin

HORES

2

OBJECTIU

Formació
específica del lloc
de treball

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball de
cuina experimental

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Idenficació, exposició i raonament dels Productes químics emprats: tipus, riscos derivats de
l’exposició a contaminants químics i mesures de protecció i prevenció a garantir per part del
treballador/a.



Exposició de les accions teorico-pràctiques incorporant els aspectes necessaris per executar de
forma segura els treballs i operacions crítiques pròpies del lloc de treball, en base als procediments i
instruccions de treball. Precaucions universals del lloc de treball.



Idenficació, exposició i raonament dels equips de protecció col.lectius i individuals a utilitzar i
garantir en el lloc de treball a la cuina.



Idenficació, exposició i raonament dels Equips de treball emprats (màquines, eines, instal·lacions):
tipus, riscos i mesures de protecció.



Idenficació, exposició i raonament dels riscos derivats de l’exposició a temperatures elevades i dels
derivats de la càrrega física: manipulació de carregues i postures forçades.



Riscos i mesures de protecció i prevenció de l’activitat docent i la de gestió a la URV (pantalles de
visualització de dades). Mesures de protecció i prevenció que el treballador/a ha de garantir.



Identificació, exposició i raonament de les bones pràctiques del disseny ergonòmic a garantir en el
lloc de treball.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

LDTcuin

HORES

2

OBJECTIU

Formació
específica del lloc
de treball

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball de
cuina experimental

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS CONVOCATS


Treballadors/es URV que el seu lloc de treball es desenvolupa a la cuina experimental de la URV.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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PROGRAMA
2017

CODI

LDTradi

HORES

2

OBJECTIU

Formació preventiva
del lloc de treball o
funció

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS
LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball amb
radiacions

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ EN ELS TREBALLS AMB RADIACIONS IONITZANTS :


Classificació de les instal.lacions i/o activitats amb radiacioins ionitzants i/o equips emisors de
radiació.



Definició del concepte ALARA i exposició de les mesures a càrrec del treballador/a per tal de
garantir-lo.



Riscos i mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels treballadors/es, en el seu lloc de
treball amb radiacions ionitzants o amb equips emisors de radiació. Instruccions al treballador/a.



Normativa URV a seguir prèviament al treball amb radiacions ionitzants o equips emisors de
radiació.



Protocol a seguir durant els treballs amb radiacions ionitzants o amb equips emisors de radiació en
espais URV.

VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els treballs
amb radiacions ionitzants o equips emisors de radicions exposades a la sessió formativa.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS CONVOCATS


Treballadors/es URV que té intenció de treballar amb radiacions ionitzants a la URV.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.
Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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PROGRAMA
2017

CODI

LDTradi

HORES

2

OBJECTIU

Formació preventiva
del lloc de treball o
funció

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS
LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball amb
radiacions

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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PROGRAMA
2017

CODI

LDTdiss

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

3 hores i 30 minuts
HORES
ASSISTENTS

Formació
preventiva del lloc
de treball

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball de
dissecció

OBJECTIU
Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als llocs de treball seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell
de Govern de la URV.
Desenvolupar la capacitat del treballador/a per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar
els danys a la salut.

PROGRAMA
Bloc 1 PLA DE PREVENCIÓ URV. NORMATIVA PREVENTIVA A LA URV :


Introducció a la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del pla de prevenció
de riscos laborals de la URV.



Drets i deures a la URV relacionats amb la prevenció de riscos laborals a la Universitat.



Mesures de prevenció per prevenir l’assetjament a la URV. Codi de bones pràctiques i protocol
d’actuació en cas de possible assetjament a la URV.

Bloc 2 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ:


Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, en el seu lloc de treball. Instruccions al treballador/a.



Presentació de la guia preventiva “Utilització de formaldehid com a conservant i fixant de mostres
anatòmiques” en els treballs a la sala de dissecció elaborada per les universitats espanyoles i
aprovada per la sectorial de la CRUE.



Identificació, exposició i raonament dels riscos específics del lloc de treball (higiènics, ergonòmics i
de seguretat). Definició de les mesures de protecció i prevenció del lloc de treball i que el
treballador/a ha d’ assegurar. Instruccions al treballador/a.



Exposició del resultat dels mostrejos ambientals de formaldehid i metanol a la sala de dissecció.
Definició de les mesures preventives i de protecció a adoptar per part del treballador/a.



Identificació, exposició i raonament dels equips de protecció col.lectius i individuals a utilitzar i
garantir per part del treballador/a.



Sessió pràctica per al correcte ús i, si s’escau, actuació derivada de l’activació dels detectors de
formaldehid ubicats a la sala de dissecció.



Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar per part dels
treballadors/es, amb els productes químics i els agents biològics del lloc de treball.



Identificació dels riscos i exposició de les mesures de protecció i prevenció a assegurar, per part dels
treballadors/es, dels equips de treball utilitzats al lloc de treball.



Riscos i mesures de protecció i prevenció de l’activitat docent ; risc vocal. Mesures de protecció i
prevenció que el treballador/a ha de garantir.



Riscos i mesures de protecció i prevenció de l’activitat de gestió a la URV (pantalles de visualització
de dades). Mesures de protecció i prevenció que el treballador/a ha de garantir.

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
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PROGRAMA
2017

CODI

LDTdiss

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS RISCOS DEL LLOC DE TREBALL O FUNCIÓ I LES
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ APLICABLES A AQUESTS RISCOS

3 hores i 30 minuts
HORES
ASSISTENTS

Formació
preventiva del lloc
de treball

LLOC i HORARIS
Veure calendari 2017

Lloc de treball de
dissecció

Bloc 3 ANALISI DE POSSIBLES MESURES D’EMERGÈNCIA I MESURES DE PRIMERS AUXILIS DEL LLOC DE TREBALL:


Exposició de possibles situacions d’emergència en el lloc de treball. Definició de l’actuació a seguir.



Exposició de les mesures de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació dels treballadors/es i
usuaris.

Bloc 4 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS DEL LLOC DE
TREBALL ASSOLIDES A L’ACTIVITAT FORMATIVA:


Valoració de l’aprenentatge de les mesures de protecció i prevenció relacionades amb els riscos
inherents al lloc de treball o funció.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa, detecció si s’escau de millores orientades a
millorar la formació impartida/rebuda.

PERFIL DELS ASSISTENTS
Treballadors/es URV que el seu lloc de treball implica treballar a la sala de dissecció URV.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS TREBALLADOR/ES
CONVOCATS


Prèviament a la sessió presencial el treballador/a ha rebut la informació dels seus riscos específics i
les mesures de protecció i prevenció vinculades així com els enllaços necessaris on trobar la
documentació preventiva associada al seu lloc de treball.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docents


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació Preventiva obligatòria per lloc de treball o funció (PAS i PDI URV)
Consultes: oprevencio@urv.cat
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PROGRAMA
2017

CODI

GENERAL

HORES

18

OBJECTIU

Formació preventiva
en llocs de treballs
experimentals URV

ÀREA DE PREVENCIÓ

Formació preventiva relativa als riscos del lloc de treball
experimental de la URV (curs d’aptitud preventiva)
LLOCS I HORARIS
Veure calendari 2017

OBJECTIU
Desenvolupar la capacitat per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar els danys a la
salut mitjançant:
1.
2.
3.
4.

El coneixement de les normes bàsiques de seguretat i de les mesures de protecció col.lectiva i
individual d’aplicació.
L’assoliment de capacitats per identificar els mitjans de prevenció i protecció que s’han d’adoptar
per col.laborar en la gestió preventiva, d’acord amb les funcions i les responsablitats assignades, i
per controlar la correcta aplicació de la prevenció a l’entorn de treball.
L’assoliment de competències per comunicar la importància de la salut laboral.
Informació de les mesures de protecció i prevenció a garantir en el lloc de treball. Instruccions al
treballador/a.

Formar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal URV en els
riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció aplicables als
riscos en activitats experimentals a la URV seguint la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat
per Consell de Govern de la URV.

PROGRAMA









Mòdul I: Percepció del risc (0,5 hores)
o
Riscos i variables per a evitar la incorrecta percepció del risc. Exemples pràctics al
laboratori
Mòdul II: Entorn químic (4 hores)
o
Identificació, exposició i raonament dels riscos específics, mesures de protecció i
prevenció de l’activitat amb agents químics.
o
Normes d'etiquetatge. Etiquetatge en barreges ( aplicatiu)
o
Com treballar amb corrosius i genotòxics
o
Criteris d'emmagatzematge
o
Radiacions no ionitzants i làser; mesures preventives i proteccions
o
Treballs amb bromur d'etidi i acrilamida
o
Com i quan es treballa sota de vitrina
o
Principis bàsics per treballar amb nanomaterials
o
Criteris de selecció d'EPIS, permeabilitat química
Mòdul III: Entorn biològic (3 hores)
o
Identificació, exposició i raonament dels riscos específics, mesures de protecció i
prevenció de l’activitat amb agents biològics.
o
Classificació d'agents i nivells biològics ( no incidir en NSB4).
o
Protocols de descontaminació
o
Bones pràctiques per al treball amb agents biològics ( fins NSB3). No incidir en instal.lacions
o
Com i quan es treballa sota de vitrina
Mòdul IV: Gasos tècnics (1 hora)
o
Què fer en cas de fuita de gas
o
Què fer en cas d'incendi/calentament d'una ampolla de gas
o
Com s'ha d'emmgatzemar un gas
o
Mesures de seguretat amb N2(l)
o
Com es purga una línia
o
Manipulació d'ampolles de gas
Mòdul V: Primers auxilis (3,5 hores)
o
Com actuar davant d'una cremada per corrosiu
o
Com actuar davant d'una esquitxada als ulls amb producte químics
o
Actuació davant d'un tall amb material de vidre
o
Com apagar una persona cremant-se
o
Actuacions davant de contacte elèctric

Formació bàsica obligatòria pel treball experimental a la URV del PAS i PDI URV
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
19/06/2017

PROGRAMA
2017

CODI

GENERAL

HORES

18

OBJECTIU

Formació preventiva
en llocs de treballs
experimentals URV

ÀREA DE PREVENCIÓ

Formació preventiva relativa als riscos del lloc de treball
experimental de la URV (curs d’aptitud preventiva)
LLOCS I HORARIS










Veure calendari 2017

o
Actuacions davant de Parada cardio respiratòria (pràctica amb nino)
o
Pràctiques amb dutxes i renta-ulls d'emergència
o
Actuació davant de cremades amb superfícies calentes i flames
o
Què fer davant de contacte amb nitrogen líquid i similars
o
Què fer davant d'un vidre clavat
o
Què fer davant de mossegades d'animals
o
Què fer davant d'inhalació de producte químic
o
Què fer davant d'ingestió de producte químic
o
Com actuar davant de contacte biològic de contingut desconegut
o
Com actuar davant de contacte amb una mostra amb VIH, hepatitis
o
Com actuar davant d'una punxada amb agent biològic de contingut desconegut
Mòdul VI: Pràctiques contra incendis (2 hores)
o
Com apagar un foc elèctric
o
Com apagar un foc de producte químic dins d'una vitrina
o
Com utilitzar un extintor de pols i un de CO 2
o
Com saber quan es pot fer front a un foc o quan és massa gran per a fer front
o
Com utilitzar una manta ignífuga
o
Com apagar un foc d'un líquid
Mòdul VII: Gestió Preventiva (1 hora)
o
Canals de comunicació assumptes preventius
o
Contractes associats a prevenció i interlocutors per a cadascú
o
Models d'ús intern de prevenció
o
Organització d'una emergència
Mòdul VIII: Equips de treball (1 hora)
o
Proteccions en màquines i muntatges
o
Eliminació de contacte directe i indirecte en equips de treball i prototips
o
Restriccions actuacions que cal tenir en compte quan fem prototips
o
Generació atmosferes explosives
Mòdul IX: Gestió de residus (1,5 hores)
o
Gestió URV dels residus al laboratori ( inclòs residus no químics i no biològics)
Assoliment de coneixements (0,5 hores)
o
Prova tipus test

PERFIL DELS ASSISTENTS



Treballadors/es URV en formació i que el seu lloc de treball URV sigui experimental.
Cada departament/unitat inscriu el personal que considera que requereix aquesta formació
preventiva.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.

Docent
Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat d’assistència.

Formació bàsica obligatòria pel treball experimental a la URV del PAS i PDI URV
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
19/06/2017

PROGRAMA
2017

CODI

GENERAL

HORES

18

OBJECTIU

Formació preventiva
en llocs de treballs
experimentals URV

ÀREA DE PREVENCIÓ

Formació preventiva relativa als riscos del lloc de treball
experimental de la URV (curs d’aptitud preventiva)
LLOCS I HORARIS
Veure calendari 2017

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria (veure calendari 2017).

Formació bàsica obligatòria pel treball experimental a la URV del PAS i PDI URV
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
19/06/2017

PROGRAMA
2017

CODI

PRL_INICIAL_EXP

HORES

6

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Formació en matèria preventiva en el moment de la
contractació per tasques experimentals
LLOC I HORARIS

OBJECTIU

Formar
preventivament en
el moment de la
contractació

ON LINE

OBJECTIU
Desenvolupar la capacitat per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar els danys a la
salut mitjançant:
1.
2.
3.
4.

El coneixement de les normes bàsiques de seguretat i de les mesures de protecció col.lectiva i
individual d’aplicació.
L’assoliment de capacitats per identificar els mitjans de prevenció i protecció que s’han d’adoptar
per col.laborar en la gestió preventiva, d’acord amb les funcions i les responsablitats assignades, i
per controlar la correcta aplicació de la prevenció a l’entorn de treball.
L’assoliment de competències per comunicar la importància de la salut laboral.
Informació de les mesures de protecció i prevenció a garantir en el lloc de treball. Instruccions al
treballador/a.

Formar i informar a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables als riscos del personal de nova incorporació en l’àmbit experimental seguint la normativa vigent i
el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell de Govern de la URV.

PROGRAMA









Presentació del curs
Bloc I
o Introducció institucional
o Política de prevenció de riscos laborals a la URV
o Intranet URV/FURV
o Model URV – Pla de Prevenció
o Informació del risc i de les mesures de protecció
o Repassem
Bloc II
o Normes bàsiques del laboratori
o Vies d’entrada
o EPI al laboratori
o Productes químics
o Fitxes de seguretat
o Etiquetatge de productes químics
o Tipus de productes químics
o Aspectes fonamentals de la manipulació de productes químics
o Repassem
o Nitrogen / Heli líquid
o Equips de treball
o Bòtils / Gasos
o Agents biològics
o Radiacions
o Radiacions (làser)
o Gestió de residus
Bloc III
o Treball amb pantalles de visualització de dades
o Treball de manipulació manual de càrregues
o Repassem
Bloc IV
o Permisos de treball
o Treballs amb activitat experimental al taller
o Treballs de l’àmbit de la conducció

Formació del PAS i PDI URV en el moment de la contractació
Consultes: prl.inicial@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017

CODI

PRL_INICIAL_EXP

HORES

6

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Formació en matèria preventiva en el moment de la
contractació per tasques experimentals
LLOC I HORARIS

OBJECTIU





Formar
preventivament en
el moment de la
contractació

o
Bolc V
o
o
o
Bloc VI
o

ON LINE

Treballs a l’aire lliure
Contra incendis
Primers auxilis
Repassem
Prova final

PERFIL DELS ASSISTENTS


Treballadors/es URV que signen contracte URV i el seu futur lloc de treball URV es desenvoluparà en
espais experimentals URV.

METODOLOGIA


Classe a distància teòrica i pràctica (on line).



Aquest curs on line s’ha de realitzar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la
signatura del contracte o prèviament a una activitat de risc rellevant.

Docent
Oficina de prevenció de riscos laborals (OPRL) mitjançant l’aula virtual moodle.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
No es preveu certificat d’assistència.

Inscripció:
Per tal de formalitzar la inscripció, cal enviar un correu electrònic a prl.inicial@urv.cat

Formació del PAS i PDI URV en el moment de la contractació
Consultes: prl.inicial@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
CODI

PRL_INICIAL_No
EXP

HORES

3

OBJECTIU

Formar
preventivament el
personal en el
moment de la
contractació

ÀREA DE PREVENCIÓ

Formació en matèria preventiva en el moment de la
contractació per tasques no experimentals
LLOC I HORARIS
ON LINE

OBJECTIU
Desenvolupar la capacitat per identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar els danys a la
salut mitjançant:
1.
2.
3.
4.

El coneixement de les normes bàsiques de seguretat i de les mesures de protecció col.lectiva i
individual d’aplicació.
L’assoliment de capacitats per identificar els mitjans de prevenció i protecció que s’han d’adoptar
per col.laborar en la gestió preventiva, d’acord amb les funcions i les responsablitats assignades, i
per controlar la correcta aplicació de la prevenció a l’entorn de treball.
L’assoliment de competències per comunicar la importància de la salut laboral.
Informació de les mesures de protecció i prevenció a garantir en el lloc de treball. Instruccions al
treballador/a.

Formar i informar, a l’empara de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,el personal
URV en els riscos específics que afecten el lloc de treball o funció i les mesures de protecció i prevenció
aplicables al personal URV en el moment de la contractació per a llocs de treball no experimentals, seguint
la normativa vigent i el pla de prevenció de la URV aprovat per Consell de Govern de la URV.

PROGRAMA








Presentació del curs
Bloc I
o Introducció institucional
o Política de prevenció de riscos laborals a la URV
o Intranet URV/FURV
o Model URV – Pla de Prevenció
o Informació del risc i de les mesures de protecció
o Repassem
Bloc II
o Treball amb pantalles de visualització de dades
o Treball de manipulació manual de càrregues
o Repassem
Bloc III
o Contra incendis
o Primers auxilis
Bloc IV
o Prova final

PERFIL DELS ASSISTENTS


Treballadors/es URV que signen contracte URV i el seu futur lloc de treball URV es desenvoluparà en
espais no experimentals.

METODOLOGIA


Aula virtual a distància teòrica i pràctica.



Aquest curs on line s’ha de realitzar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la
signatura del contracte o prèviament a una activitat de risc rellevant.

Formació del PAS i PDI URV en el moment de la contractació
Consultes: prl.inicial@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
CODI

PRL_INICIAL_No
EXP

HORES

3

OBJECTIU

Formar
preventivament el
personal en el
moment de la
contractació

ÀREA DE PREVENCIÓ

Formació en matèria preventiva en el moment de la
contractació per tasques no experimentals
LLOC I HORARIS
ON LINE

Docent
Oficina de prevenció de riscos laborals (OPRL) mitjançant l’aula virtual moodle.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
No es preveu certificat d’assistència.

Inscripció:
Per tal de formalitzar la inscripció, cal enviar un correu electrònic a prl.inicial@urv.cat

Formació del PAS i PDI URV en el moment de la contractació
Consultes: prl.inicial@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
CODI

Funcions de l’equip
d’emergència
CENTRE

HORES

2
Formació
preventiva per
funció de membre
d’emergència

OBJECTIU

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE LES FUNCIONS DELS MEMBRES DE L’EQUIP
D’EMERGÈNCIA URV

UN EQUIP D’EMERGÈNCIA PER CADA CENTRE URV
Aproximadament 450 membres d’emergència, nomenats per un període de 4 anys

OBJECTIU
1.

Formar i informar el personal designat per posar en pràctica les mesures necessàries en matèria de
primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors/es, donant compliment a :


L’article 20 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.



El Decret 30/2015 de 3 de març, pel que s’aprova el cataleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

2.

Desenvolupar la capacitat per identificar les possibles situacions d’emergència i adoptar les
mesures necessàries de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació seguint el pla de prevenció
de la URV i la normativa vigent.

3.

Identificar els riscos i protegir-se adoptant mesures per evitar els danys a la salut en cas
d’emergència.

PROGRAMA
Bloc 1 FORMACIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA DE LES FUNCIONS DE L’EQUIP D’EMERGÈNCIA PER IDENTIFICAR I
ANALITZAR LES POSSIBLES SITUACIONS D’EMERGÈNCIA I ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES EN MATÈRIA DE
PRIMERS AUXILIS, LLUITA CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA.


Què és i per a què serveix el pla d’emergència / pla d’autoprotecció del centre en què sou
membre d’emergència.



Tipus d’emergències internes / externes del centre .



Nivells d’activació del pla del centre i exposició de la integració amb altres plans d’àmbit superior.



Exposició de l’estructura organitzativa en cas d’emergència del centre.



Exposició de les funcions dels membres d’emergència del centre.



Identificació i anàlisi de les possibles situacions d’emergència i mesures a prendre.



Exposició de les mesures necessàries a adoptar en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis,
evacuació de la comunitat universitària URV.



Ruta i revisió de les vies d’evacuació principals i alternatives del centre, punts de reunió, zones de
confinament, ubicació i ús de les cintes d’emergència, instal.lacions de contra incendis i altres
elements d’ús en cas d’emergència del centre.



Exposició d’actuació bàsica de primers auxilis i lluita contra incendis.



Formació en l’ús dels equips semiautomàtics (DEA) el personal de l’equip d’emergència que es
determini al pla d’emergència o PAU corresponent.



Exemple teòric de possibles emergències al centre amb el suport dels plànols del centre i resolució
del cas per part dels assistents.

Formació preventiva per FUNCIÓ equip d’emergència del PAS i PDI URV
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Programa
23/11/2017

PROGRAMA
2017
CODI

Funcions de l’equip
d’emergència
CENTRE

HORES

2
Formació
preventiva per
funció de membre
d’emergència

OBJECTIU

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE LES FUNCIONS DELS MEMBRES DE L’EQUIP
D’EMERGÈNCIA URV

UN EQUIP D’EMERGÈNCIA PER CADA CENTRE URV
Aproximadament 450 membres d’emergència, nomenats per un període de 4 anys

Bloc 2 VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE LES FUNCIONS DE
L’EQUIP D’EMERGÈNCIA:


Valoració de l’aprenentatge de l’activitat formativa.



Valoració de la satisfacció de l’activitat formativa.

PERFIL DELS CONVOCATS


Treballadors/es URV designats com a membre de l’equip d’emergència URV.

METODOLOGIA
Classe presencial teòrica i pràctica.
Es lliurarà al treballador/a el material on es defineixen les mesures d’actuació bàsica de primers auxilis, lluita
contra incendis i evacuació de la comunitat universitària.

Docent


Tècnics superiors en prevenció de riscos laborals.

Què avaluem?
N0 NIVELL 0: coherència pedagògica del procés de formació. (qüestionari de satisfacció)
N1 NIVELL 1: satisfacció del participant amb la formació. (qüestionari de satisfacció)
N2 NIVELL 2: assoliment dels objectius i aprenentatge dels participants. (qüestionari d’aprenentatge)

Certificat:
Les persones que assisteixin i superin el curs, rebran un certificat.

Inscripció:
En compliment de l’article 18 i 19 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
personal URV convocat a aquesta activitat formativa ha d’assistir-hi obligatòriament.
La no assistència per causa justificada ha de comunicar-se formalment i caldrà realitzar el curs a la propera
convocatòria.

Formació preventiva per FUNCIÓ equip d’emergència del PAS i PDI URV
Consultes: oprevencio@urv.cat
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Elaborat per OPRL
CSS URV : 27/11/207
Comissió de prevenció de riscos laborals delegada de Consell de Govern: 11/12/17
Consell de Govern :19/12/17

05/12/2017
Pàgines totals: 11

Codi: Revisió del pla
Edició: 0

REVISIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA URV _2017 ( URV.A02,03,00)
SEGUIMENT DEL PLA DE PREVENCIÓ: Relació indicativa però no exhaustiva de les millores preventives pendents del pla de prevenció de la URV (MODEL URV, sistema de gestió), en base al capítol III de la llei de prevenció de riscos
laborals 31/95 , de 8 de novembre. (LPRL 31/95)
Per conèixer els riscos i les mesures preventives concretes cal adreçar-se a les avaluacions de riscos, informes de simulacres així com a la resta de documentació en matèria de prevenció de riscos laborals de la URV

Objectiu
General

Objectiu Operatiu

Ítem
preventiu

Millora pendent

Activitats operatives
Actuacions proposades

Possibles
Eines

Article 14. Dret a la protecció davant dels riscos laborals
Article 15. Principis de l'acció preventiva
.-Conèixer la integració efectiva del pla de prevenció de la URV en els procesos i l' activitat de la universitat.
Integrar la prevenció de
riscos laborals a la URV

.- Auditar del sistema de prevenció de la URV.

.- Auditoria interna any 2018
.- Valorar campanyes de
sensibilització preventiva.
.- Auditoria externa any 2019

.- Garantir que les unitats de la URV planifiquen la gestió preventiva interna així com la derivada dels informes que l'OPRL .- Implantar una eina corporativa que permeti informar i fer el seguiment de l'execució de les mesures .- Dotar d'una eina
els hi envia via CID (p.ex avaluacions de riscos, resultat dels controls de les condicions del treball, informe dels simulacres, preventives de cada unitat ( departaments, deganats, direccions d'escoles, caps de servei o unitats corporativa per fer el
etc.).
administratives, OPRL , SRM etc.).
seguiment de les mesures
preventives des de les unitats
Planificar les activitats .- Fer el seguiment de les activitats preventives planificades des de cada unitat.
.- Garantir un model presupostari que defineixi la despesa en PRL ( inclosos EPSI ) de cada unitat.
URV, OPRL, SRM i òrgans de
preventives i realitzar
govern.
el seu seguiment
.- Definir i assegurar els recursos per poder implementar les mesures preventives descrites a les avaluacions de riscos.
.- Recursos econòmics i
humans suficients
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Elaborat per OPRL
CSS URV : 27/11/207
Comissió de prevenció de riscos laborals delegada de Consell de Govern: 11/12/17
Consell de Govern :19/12/17

05/12/2017
Pàgines totals: 11

Codi: Revisió del pla
Edició: 0

REVISIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA URV _2017 ( URV.A02,03,00)
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Objectiu
General

Objectiu Operatiu

Ítem
preventiu

Millora pendent

Activitats operatives
Actuacions proposades

.- Incloure la PRL en la fase
de la memòria del projecte.

.- Reduir els stocks de materies perilloses al mínim indispensable ( magatzems per planta, edifici, búnker i laboratoris i
espais experimentals en general).

.- Homogeneïtzar el criteri del
mínim stok i perillositat dels
productes perillosos.

.- Homogeneïtzar criteris de perillositat, registre, actualització i gestió dels magatzems de productes perillosos sota un
prisma preventiu.
.- Implantar un control personalitzat dels treballadors/es URV autoritzats per realitzar tasques amb factors de risc
rellevants que per normativa han d'estar autoritzats.

Combatre els riscos en
origen.
Prioritzar la protecció
col.lectiva a la
individual

.- Augmentar la implicació dels responsables d'activitat i supervisors en la proposta d'eliminació i/o control de riscos en
origen prèviament a l'inici dels treballs.

.- Incloure la proposta de
.- Integrar la prevenció als processos; memòries dels projectes d'investigació, reformes , muntatges ,
mesures preventives al
manteniment ect. destinant recursos per exectuar-los.
projecte i en fase de disseny.
.- Avaluar quines són les polítiques dels magatzems de productes perillosos així com els criteris per
gestionar els stocks i els criteris de compra. Millorar-los si escau des de la vessant de criteri tècnic
preventiu.
.- Definir llocs de treball i activitats que impliquen l'ús de roba de treball que cal garantir la neteja.

.- Sistematitzar les revisions periòdiques de les proteccions col.lectives que no depenen de calendaris homologats ( p.ex
vitrines de gasos o biològiques i la seva contenció /velocitat d'extracció / preses a terra d'estanteries a magatzems de
productes perillosos etc.)
'- Garantir que la roba de treball (bates, monos o altres peces de roba) no surt fora de les àrees de treball amb risc
rellevant.

Possibles
Eines

.- Definir quines són les proteccions col.lectives no regulades i definir programes periòdics de revisions
.- Recordar que la roba de treball emprada en tasques de risc rellevant no pot sortir de les zones de
treball ( definició d'àrea bruta i àrea neta; espais experimentals versus aules-menjador etc)

.- Inventari de proteccions
col.lectives URV i revisions
corresponents
.- Treballador/a designat.
.- Neteja de roba de treball
del personal amb tasques de
risc rellevant.
.- Definir normativa d'ús de la
roba de treball emprada en
tasques de risc rellevant i
experimentals.

.- Garantir la neteja de la roba de treball implicada en treballs amb factors de risc rellevants que puguin implicar
contaminació de roba de carrer.

.- Valorar campanyes de
sensibilització preventiva.

.- Definir zones d'àrea bruta versus zones àrea neta ( espais experimentals versus aules-menjador etc )

- Detectar els canvis i mantenir actualitzades les evidències per treballador/a conforme ha rebut la informació preventiva
del seu lloc de treball així com que ha assistit al curs/os de formació específic del seu lloc de treball o funció en el moment
.- Implantar el procés de gestió de la informació i formació per lloc de treball i treballador/a a l'OPRL en coordinació amb el
de la contractació i si escau durant la vida laboral (incloses les actualitzacions quan correspongui pel motiu que sigui).
servei de RH.

.- Homogeneïtzar el procés d'acollida on s'informa , forma i lliuren les instruccions específiques preventives en els processos
.- Incloure les dades preventives a la plataforma de gestió de personal corporativa i mantenir-les actualitzades.
de cada unitat ( en especial a les unitat experimentals) amb evidències valides a l'empara de la llei 31/95, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals,.
.-Integrar la PRL als processos de qualitat de les unitats.
.-Assegurar que tots els treballadors/es exposats a factors de risc rellevants són autoritzats pel seu responsable d'activitat. .- Implantar una eina corporativa que permeti la gestió de la informació i instruccions al treballador/a des de les unitats, així
com les evidències de la tasca realitzada.

(treballs que requereixin instruccions clares i evidències que mostrin que es garanteix que tots els treballadors/es entenen i
interpreten correctament la informació rebuda)
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Objectiu
General

Objectiu Operatiu

Ítem
preventiu

Millora pendent

Activitats operatives
Actuacions proposades

Possibles
Eines
detecció de necessitats d informació i
formació.
.- Reflexar les dades preventives
rellevants al portal del treballador/a.

.- Assegurar que la institució compta amb les evidències de la informació, la formació així com les instruccions específiques
realitzades per la unitat i aquestes compleixen els requisits formals de la normativa preventiva.
Donar informació i
instruccions al
treballador/a

.- Eina corporativa per sol.licitar i
autoritzar tasques rellevants.

.- Difondre als grups d'interès quins són els factors de risc rellevants que requereixen autorització, a l'empara de la
normativa preventiva:
.- Treball amb cancerígens o mutagènics
.- Treball amb agents biològics nivell 2 i superiors
.- Treball amb Nanomaterials
.- Treballs en tensió (RD 614/2001)
.- Treballs amb els equips rellevants segons RD1215/97.
.- Treballs fora de l'horari habitual
.- Aquells treballs que segons el criteri del responsable de l'activitat requereixin autorització prèvia (p.ex màquines, equips
amb risc rellevant etc)

.- Gestor documental preventiu on
mantenir la traçabilitat de les dades i
documents.
.- Treballador/a designat
.-Reflectir les dades preventives al portal del treballador/a.
.-Definir programa vinculat a les autoritzacions per tasques rellevants.
.- formar personal de cada unitat (en especial les experimentals) com a treballador/a designat amb funcions de PRL (
prioritàriament funcions de suport al responsable de l'activitat i de gestió en la informació, formació i control de condicions de
tasques experimentals).

.- Definir quin i com ha de ser el procés d'autorització d'un treballador/a alhora de treballar amb factors de risc rellevant.
.- Implantar el procés d'autorització i fer-ne el seguiment.
.- Assegurar que el treballador/a i/o l'RA i/o el supervisor, informa l'OPRL del canvi de les condicions dels riscos del lloc de
treball que portin associat una nova informació, formació i instruccions.
.- Mantenir actualitzada la informació preventiva a la base de dades corporativa i reflexar-la al portal del treballador/a.
Veure també apartat informació de riscos i formació.
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.- Recursos humans i econòmics
suficients.
.- Valorar campanyes de
sensibilització preventiva.
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Objectiu
General

Objectiu Operatiu

Ítem
preventiu

Millora pendent

Activitats operatives
Actuacions proposades

Possibles
Eines

Article 16 .Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva

.-Valorar la implantació del pla de prevenció de la URV.

Veure apartat integració

Pla de prevenció de
riscos laborals i
seguiment

Veure apartat integració

.- Augmentar el nombre d' avaluació de riscos específiques a l'empara dels qüestionaris preventius/declaracions
responsables i la normativa vigent.
Avaluar riscos

.- Vincular i mantenir la relació entre :

.- Valorar periòdicament si cal re avaluar els riscos específics relacionats amb contaminants químics, físics i agents biològics .-el personal autoritzat
.-el lloc de treball i
ja realitzats.
.- l'avaluació de riscos que correspongui.
.- Les dades dels qüestionaris preventius amb les del lloc de treball i aplicatiu RH-PRL
.- Definir el model d'autoritzacions per factors de risc rellevant.

.- Coordinació entre aplicatius
( RH-PRL + QP/DR)
.- Recursos tècnics i
econòmics suficients.
.- Valorar campanyes de
sensibilització preventiva.

.- Implantar el sistema d'autoritzacions per tasques amb factors de risc rellevant.
.- Implantar, des de les pròpies unitats, controls de condicions del treball de formar sistemàtica realitzats per personal amb .- Homogeneïtzar el format mínim dels controls de condicions de les unitats a l'empara del qual
cadascuna podrà adapatar-lo.
competències per fer-les ( si s'escau amb l'assessorament de l'OPRL)
Controlar
periòdicament les
condicions de treball

.- Augmentar la realització de controls de condicions del treball des de l'OPRL per cada qüestionari preventiu/declaració
responsable i persona inclosa als qüestionaris preventius i declaracions responsables.

.- Formar preventivament el personal de la unitat per tal que estigui capacitat per desenvolupar els
controls de condicions per unitat.

Veure també coordinació activitat empresarial contractistes

.- Suggerir a les unitats una quota de controls periòdics.

.-Analitzar estadísticament les causes dels accidents i incidents a la URV per tal de tenir un mapa de sinistrabilitat i proposta
d'accions corresponents.
.- Difondre la informació de les causes i proposta de mesures preventives d'accidents en espais
Comunicar internament
experimentals que permetin augmentar el coneixement al personal URV per evitar-los.
i Investigar els
accidents
.- Analitzar estadísticament els accidents i incidents de la URV.

.- Treballador/a designat
.- Models homogenis per
realitzar control de condicions
des de les unitats.
.- Valorar campanyes de
sensibilització preventiva.

.- Implantar les Newsletters
periòdicament.
.- Valorar campanyes de
sensibilització preventiva.
.- Mapa de sinistralitat URV
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Objectiu
General

Objectiu Operatiu

Ítem
preventiu

Millora pendent

Activitats operatives
Actuacions proposades

Possibles
Eines

17. Equips de treball i mitjans de protecció

.- Integrar la traçabilitat del certificat d'aptitud dels equips de treball a les avaluacions de riscos ( dels espais, edificis etc).

.- Llistar i actualitzar la relació d'equips rellevants des del punt de vista de la seguretat i la PRL, per
espai i terballador/a autoritzat a utilitzar-lo.

.- Saber si tots els equips de treball afectats pel RD 1215/97 i similars, estan auditats i són conforme a normativa.
.- Valorar el nivell d'adequació a normativa dels equips de treball.
Realitzar auditories i
adequació d’equips de
treball

.- Saber si el personal que treballa amb equips de treball afectats pel RD 1215/97 i similars estan autoritzats
convenienment.

.- Acordar eines per l'intercanvi sistemàtic d'informació i evidències dels manteniments preventius
que gestiona el SRCiT.

.- Sistematitzar la informació als responsables d'activitat de la seva responsabilitat en sol.licitar auditoria dels equips de
treball i precintar els que no compleixin normativa de seguretat.

.- Definir sistema d'autoritzacions (veure apartat instruccions)

Veure apartats instruccions, informació i formació

Veure apartats instruccions, informació i formació

.- Garantir que tot treballador/a URV (PAS/PDI) rep i utilitza els EPIS adequats pel lloc de treball i tasca.
Lliurar Equips de
Protecció Individual
(EPIS)

.- Garantir que la URV compta amb les evidències del lliurament dels EPIS a cada treballador/a.

.-Treballador/ designat
.- Gestor documental equips
de treball i certificats .

.- Incloure els EPIS a les
memòries dels projectes.
.- Garantir un model presupostari que defineixi la despesa en PRL ( inclosos EPSI ) de cada unitat.
.- Licitar el concurs públic pel subministrament d'EPIS.

.- Licitació subministrament
EPIS amb evidències per a la
institució.
.- Recursos suficients
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Objectiu
General

Objectiu Operatiu

Ítem
preventiu

Millora pendent

Activitats operatives
Actuacions proposades

Possibles
Eines

Article 18. Informació, consulta i participació dels treballadors

.- Rebre, per part de cada treballador/a o responsable, la informació relativa als canvis de lloc de treball o riscos que
impliquin una actualització de la informació preventiva a facilitar al treballador/a.
Informar dels riscos a
treballadors/es URV

.- Garantir la senyalització del risc específic en zones o àrees en funció del risc concret . P.ex senyalització de les
zones de treball amb agents cancerígens o mutàgens o nanomaterials dins d'un laboratori.

Veure apartats instruccions, informació i formació

Veure apartats
instruccions, informació i
formació

Veure apartats instruccions, informació i formació

.- Garantir un procés que asseguri que les empreses contractistes així com els usaris no URV, prèviament a l'inici de
l'activitat laboral, realitzen la coordinació empresarial a l'empara de la llei (CAE) amb la URV (OPRL i supervisor URV).
.- Mantenir actualitzada la informació preventiva i instruccions específiques que han de rebre cada treballador/a aliè.
.- Assegurar les evidències que ha de guardar la URV conforme els treballadors/es aliens reben les instruccions i informació
de la URV i les entenen ( aquest punt és rellevant en els llocs de treball i edificis URV amb factors de risc rellevants com
SRCiT, SRM, ús de línies de vida i gòndoles propietat URV etc ).
.- Mantenir actualitzada la documentació CAE.

.- Gestor documental CAE.
.- Definir el model de coordinació i control que es vol implantar a la URV en relació amb els usuaris no
URV i el seu desenvolupament en llocs de treball o edificis amb factors de risc rellevant ( SRCiT, SRM, .- Definir responsables URV
pel procés CAE
ús de línies de vida i gòndoles propietat URV etc )
.- Implantar el procés de coordinació d'activiats empresarials amb recursos concrets i indicadors.

Informar dels riscos a
visitants, contractistes,
i empreses concurrents
.- Rebre, per part de cada empresa contractista, la informació relativa a les tasques de risc rellevant que realitzaran a
la URV.
.- Rebre, per part de cada empresa contractista, el resultat dels controls de condicions del treba ll dels treballadors/es
a la URV mentre realtizaven tasques de risc rellevant.
.- Realitzar com URV, controls de condicions del treball de les empreses contractistes per tasques rellevants prèviament
informades.
.- Definir la formació preventiva obligatòria pels usuaris No URV.
Veure apartats instruccions, informació i formació
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.- Garantir un control de les activitats i la realització de tasques únicament a les empreses i
treballadors/es que compleixin prèviament amb els requisits marcats a la normativa vigent i pla de
prevenció de la URV.

.- Plataforma d'intercanvi
d'informació i instruccions
amb evidències conforme
arriben al treballador/a aliè.

.- Planificació de controls de
.- Implantar un sistema d'informació d'instruccions als treballadors/es aliens amb evidències d'aquest condicions del treball de
contractistes.
lliurament.
.- Recursos humans i
econòmics suficients.
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Objectiu
General

Objectiu Operatiu

Ítem
preventiu

Millora pendent

Activitats operatives
Actuacions proposades

Possibles
Eines

Article19. Formació dels treballadors

.- Mantenir el procés de gestió de la formació específica realitzat a la campanya 2017 que s'ha definit al programa
d'informació i formació de riscos del lloc de treball o funció i les meusres de ptoecció i prevenció associades.
.- Implantar un procés per comunicar canvis de lloc de treball, tasques o funcions que impliquin noves .- Programa de formació en
PRL
informacions o formacions preventives.

.- Detectar els canvis de lloc de treball, tasques o funcions que impliquin actualització de formació preventiva.
Formació en PRL per
lloc de treball o funció

.- Definir l'actuació que cal realitzar davant de la no assistència injustificada a la formació preventiva.

.- Definir responsables per mantenir el programa d'informació i formació de riscos del lloc de treball
o funció i les meusres de ptoecció i prevenció associades.

.- Recursos econòmics i
humans suficients.

. - Mantenir la base de dades PRL-RH actualitzades

.- Coordinar les dues
plataformes amb dades
rellevants (RH-PRL+QP/DR)

.- Definir la formació preventiva obligatòria a exigir als usuaris No URV.
.- Definir la formació vinculada a les autoritzacions per desenvolupar tasques amb factors de risc rellevants.
Veure apartats instruccions, informació i formació
.- Detectar noves necessitats de formació en PRL.
Veure apartats instruccions, informació i formació
.- Definir el procés així com la modalitat, contingut i duració de la formació vinculada a les autortizacions de certs treballs
amb factors de risc rellevant:

Formació per autoritzar
treballadors/es per
realitzar certs treballs
am factors de risc
rellevant

.- Treball amb cancerígens o mutagènics
.- Treball amb agents biològics nivell 2 o superiors
.- Treball amb Nanomaterials
.- Treballs en tensió (RD 614/2001)
.- Treballs amb els equips afectats pel RD 1215/97
.- treballs fora de l'horari habiitual
.- Aquells treballs que segons el criteri del responsable de l'activitat requereixin autorització prèvia (p.ex màquines, equips
amb risc rellevant etc)
Veure apartats instruccions, informació i formació
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Objectiu
General

Objectiu Operatiu

Ítem
preventiu

Millora pendent

Activitats operatives
Actuacions proposades

Possibles
Eines

Article 20. Mesures d’emergència
.- Implantar la modalitat de formació dels membres d'emergència a distància.
.- Finalitzar la redacció dels plans d'autoprotecció dels edificis afectats pel decret d'autropotecció i lliurar-los als caps
d'emergència i posteriorment a protecció civil per a la seva posterior homologació.
Les millores a implantar han d'estar orientades a:

.- Implantar els plans d'autoprotecció homologats per protecció civil i autoritats competents.

1.-En els edificis URV que no compten amb megafonies o sistema similar, cercar un sistema; marcar
calendari, recursos i pressupost.
2.-Connectar les megafonies o sistemes similars a grup electrògen.Mantenir-les preventiva i
Recursos per a la gestió .- Facilitar l'accés a la formació com a membre d'emergència.
correctivament.
de l’emergència i
3.-Fer un seguiment de les millores identificades als informes dels simulacres per tal de resoldre-les.
protocols d'actuació en .- Millorar la gestió relacionada amb els desfibirladors semiautomàtics dels edificis URV ( personal format, revisions equips i 4.-Crear i consolidar els comitès d'autoprotecció.
cas d'emergència
5.-Millorar la gestió de les emergències a través dels centres de control URV, la central receptora
manteniment dels mateixos).
d'alarmes , el servei de vigilància i l'empresa de manteniment d'instal.lacions generals.
6.-Facilitar l'accés a la formació/informació dels membres de l'equip d'emergència i comunitat
universitària en general.
.- Millorar el sistema de comunicació en cas d'emergència tan entre els membres de l'equip d'emergència com a la
comunitat universitària .

.- Valorar externalitzar la gestió vinculada als DEA i/o desvincular-la de les tasques de l'OPRL atès que
és un tema de salut pública i no de PRL.
.- Mantenir personal format en l'ús dels DEA per campus/edifici.
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.- Recursos econòmics i
humans suficients.
.- Programa de formació i
informació per funció membre
d'equip d'emergència.
.- Valorar campanya de
sensibilització preventiva

Elaborat per OPRL
CSS URV : 27/11/207
Comissió de prevenció de riscos laborals delegada de Consell de Govern: 11/12/17
Consell de Govern :19/12/17

05/12/2017
Pàgines totals: 11

Codi: Revisió del pla
Edició: 0

REVISIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA URV _2017 ( URV.A02,03,00)
SEGUIMENT DEL PLA DE PREVENCIÓ: Relació indicativa però no exhaustiva de les millores preventives pendents del pla de prevenció de la URV (MODEL URV, sistema de gestió), en base al capítol III de la llei de prevenció de riscos
laborals 31/95 , de 8 de novembre. (LPRL 31/95)
Per conèixer els riscos i les mesures preventives concretes cal adreçar-se a les avaluacions de riscos, informes de simulacres així com a la resta de documentació en matèria de prevenció de riscos laborals de la URV

Objectiu
General

Objectiu Operatiu

Ítem
preventiu

Millora pendent

Activitats operatives
Actuacions proposades

Possibles
Eines

Article 21. Risc greu i imminent

Riscos interns

.- Mantenir informats els treballadors/es conforme cal aturar l'activitat davant d'un risc greu o imminent o un risc no
controlat i informar el seu responsable de l'activitat /supervisor o OPRL.

1,- Desconeixement de la rapidesa en la comunicació de les autoritats competents dels riscos externs que afecten la URV.
Riscos externs
La URV ha de ser avisada per l'autoritat competent dels riscos externs que la poden afectar (forts vents, inundacions, etc.)

.- Difusió del pla de prevenció.
.- Recordatoris periòdics de la normativa preventiva

.- Enviaments periòdics de
News letters_PRL

.- Definir protocol des de
.- Sol.licitar els ajuntaments quina és la previsió d'avisos dirigits a la URV i les dades de contacte que
gabinet de comunicacions
tenen a les seves bases de dades.
URV

Article 22 . Vigilància de la salut

Veure apartat documentació
.- Definir el protocol de vigilància de salut pels llocs de treball amb agents cancerígens o mutagènics i
.- Descriure protocols de vigilància de la salut específics, a proposta del servei de prevenció aliè, vinculats amb les tasques
per assimilació nanomaterials i presentar-lo al CSS per a la seva consulta i participació.
.- Coordinació RRHH-OPRL.
amb agents cancerígens o mutagènics o nanomaterials.
Vigilància de la salut

.- Institucionalitzar llistats de terballadors en llocs de treball URV amb risc rellevant que no s'han
realitzat la vigilància de la salut i elevar el resultat de la informació als supervisors URV.

.- Vincular l'oferiment/renúncia a la vigilància de la salut inicial en el moment de la contractació.

.- Millorar la traçabilitat i la gestió posterior entre l'oferiment, si s'escau la renúncia i la realització de la vigilància de la salut
.- Integrar els documents preventius dins de la gestió ordinària de RRHH URV.
( especialment en els llocs de treball de risc rellevant).

9 de 11

.,- Recursos econòmics i
humans suficients.
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SEGUIMENT DEL PLA DE PREVENCIÓ: Relació indicativa però no exhaustiva de les millores preventives pendents del pla de prevenció de la URV (MODEL URV, sistema de gestió), en base al capítol III de la llei de prevenció de riscos
laborals 31/95 , de 8 de novembre. (LPRL 31/95)
Per conèixer els riscos i les mesures preventives concretes cal adreçar-se a les avaluacions de riscos, informes de simulacres així com a la resta de documentació en matèria de prevenció de riscos laborals de la URV

Objectiu
General

Objectiu Operatiu

Ítem
preventiu

Millora pendent

Activitats operatives
Actuacions proposades

Possibles
Eines

Article 23. Documentació

.- Mantenir actualitzades i arxivades , com a mínim, les evidències de la gestió per treballador/a relatives a :
.........-

Informació dels riscos específics i per lloc de treball o funció.
Instruccions de treball i informació de la unitat al treballador/a
Les autortizacions per treballar amb factors de risc rellevant.
La informació de com actuar en cas d'emergència.
La realització /oferiment/renúncia de la vigilància de la salut.
La realització de la vigilància de la salut específica així com les vacunacions correponents, si s'escau.
La rebuda dels EPIS a utilitzar.
Formació PRL .
La coordinació empresarial documental i in situ, quan sigui necessària.
.- Millorar la protecció de les evidències en estat paper dels documents signats .
.- Iniciar la digitalització dels documents en paper.
.- Mantenir el procés d'informació preventiva.
.- Mantenir el procés de formació preventiva.
.- Iniciar l'assessorament del procés d'informació i instruccions a les unitats ( veure apartat
instruccions ).
.-Iniciar el procés de coordinació d'activitats empresarials ( veure apartat coordinació )

Documentació
preventiva bàsica
obligatòria relacionada
amb un treballador/a
URV

Veure apartat d'instruccions, informació i formació
.- L'explotació preventiva de les dades rellevants del qüestionari preventiu relacionat amb la seva activitat.
.- La informació als responsables i supervisors de les dades preventives que han de resoldre amb recursos propis.
.- Altres a l'empara de la normativa preventiva.
.- Incorporar les dades preventives per persona a la base de dades corporativa i extreure informació periòdica de
millores/mancances.
- Millorar les garanties de l'arxiu documental on s'emmagatzemen els documents signats.
Veure apartat d'instruccions, informació i formació
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.- Adaptacions del mòdul PRL
de l'aplicatiu UXXI a les
necessitats de la URV
.- Adaptar el mòdul de PRL i
connetar-lo a l'aplicatiu de
RRHH i entorn URV.
.- Recursos econòmics i
humans suficients.
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SEGUIMENT DEL PLA DE PREVENCIÓ: Relació indicativa però no exhaustiva de les millores preventives pendents del pla de prevenció de la URV (MODEL URV, sistema de gestió), en base al capítol III de la llei de prevenció de riscos
laborals 31/95 , de 8 de novembre. (LPRL 31/95)
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Objectiu
General

Objectiu Operatiu

Ítem
preventiu

Millora pendent

Activitats operatives
Actuacions proposades

Possibles
Eines

Article 24. Coordinació de les activitats preventives

.- Incorporar a la coordinació empresarial el qüestionari preventiu i la signatura de la declaració responsable.

.- Incorporar a la documentació de les licitacions i contractacions públiques, els requeriments
preventius ( es requereix el treball de l'Oficina de Contractació i Compres).

.- Millorar la gestió per a la coordinació amb contractistes.

.- Institucionalitzar el qüestionari preventiu i declaració responsable amb els contractistes.

Amb contractistes i
entitats URV

.- Sistematitzar la coordinació preventiva entre la URV i les entitats.

Veure apartat informar riscos contractistes

.- Integrar la PRL als procesos
de licitació pública
.- Gestor documental.
.- Recursos econòmics i
humans.

Article 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos
Article 26 . Protecció a la maternitat

.- Crear un procés de cita prèvia per sol.licitar revisió per una possible sensibilitat especial
Protecció de les
sensibilitats especials
del personal URV (SE)

.- Millorar el sistema de comunicació i seguiment de sensibilitat especials comunicades a OPRL.

.- Incorporar les dades de sensibilitat especial a l'aplicatiu URV.

.- Adaptar el mòdul de PRL i
connetar-lo a l'aplicatiu de
RRHH i entorn URV.

.- Fer seguiment de les SE en coordinació amb el servei de vigilància de la salut.

Article 27 . Protecció dels menors d'edat
Article 28. Relacions de treball temporal, de duració determinada i en empreses de treball temporal

Treballadors menors
d'edat i personal d' ETT

.- Segons les dades facilitades per RRHH a l’OPRL no s’incorporen menors d’edat com treballadors/es a la URV.
.- Segons les dades facilitades per RRHH a l’OPRL no s’incorporen treballadors/es d'empreses ETTs a la URV.

Article 29. Obligacions dels treballadors/es en matèria de prevenció de riscos

Informació de les
.- Incloure la informació de les obligacions preventives a la informació de risc.
obligacions preventives

veure apartat informació de risc.
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1. OBJECTE
Determinar les responsabilitats i la metodologia per identificar i avaluar els riscos
laborals i també les revisions i les actualitzacions dels documents preventius.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica a tots els agents URV.
Queden fora de l’abast d’aquest procediment les obres de construcció, les quals són
regulades per la normativa específica del sector. És responsabilitat del promotor de
l’obra designar el circuit per garantir l’eliminació i el control dels riscos associats.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Avaluació de riscos: procés dirigit a estimar la magnitud dels riscos que no s’han
pogut evitar i a obtenir la informació necessària perquè l’empresari estigui en
condicions de prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d’adoptar mesures
preventives i, si escau, sobre el tipus de mesures que cal adoptar.
Avaluació de riscos d’edifici: avaluació dels riscos de l’edifici que poden afectar per
igual qualsevol persona que hi accedeixi; també es poden anomenar riscos
inespecífics.
Avaluació de riscos d’espai: avaluació dels riscos derivats d’un espai en concret i
correspon a laboratoris, búnquers, tallers i magatzems.
Avaluació de riscos per perfil d’activitat: avaluació dels riscos derivats de la tasca
concreta duta a terme per un treballador.
Condició de treball: qualsevol característica que pot tenir una influència significativa
en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador. S’inclouen
específicament en aquesta definició:
a) Les característiques generals dels locals, les instal·lacions, els equips, els
productes i altres instruments que hi ha al centre de treball.
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b) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de
treball, i les intensitats, les concentracions o els nivells de presència
corresponents.
c) Els procediments que se segueixin per utilitzar aquests agents i que influeixen en
la generació dels riscos esmentats.
d) Totes les altres característiques del treball, incloses les relatives a l'organització i
l'ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos a què està exposat el
treballador.
Control de condicions: controls de condicions de treball que es duen a terme per
garantir que es compleixen les normes de seguretat i que el risc està controlat, quan
la bona praxi és rellevant per mantenir el risc controlat.
Identificació de riscos: procés de reconeixement i definició dels riscos detectats en el
lloc de treball.
Identificació del risc: procés en el qual es llisten els factors que poden generar riscos,
sense avaluar-los.
Lloc de treball: àrea del centre de treball, edificada o no, on els treballadors han de
romandre o accedir per dur a terme el seu treball. S’inclouen en aquesta definició els
serveis higiènics i els locals de descans, els locals de primers auxilis i els menjadors.
Les instal·lacions de servei o protecció alienes als llocs de treball es consideren que
en són part integrant.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Valoració del risc: procés de quantificació objectiva del risc, d’acord amb una sèrie de
paràmetres determinats i basat en la funció combinada entre la probabilitat i la
severitat que li són estimades.

4. NORMATIVA


Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.



Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el reglament dels serveis de
prevenció



Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
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5. RESPONSABILITATS
El supervisor ha d'assegurar que el responsable de l’activitat (RA) identifica els riscos
a partir del compliment del qüestionari preventiu i la signatura de la declaració
responsable.
El responsable de l’activitat (RA) ha de conèixer els riscos derivats de l’activitat que
gestiona, supervisa o executa, i els ha d’eliminar en origen o controlar amb
proteccions col·lectives en primer terme i proteccions individuals en segon terme.
El supervisor ha d’assegurar l’emissió de la declaració responsable a la URV i vetllar
perquè es faci l’avaluació dels riscos; a més, ha de complir i fer complir les mesures
correctores i preventives necessàries, sol·licitant assessorament preventiu quan ho
consideri oportú.
La URV és la responsable d’identificar i avaluar els riscos dels edificis i espais de la
seva propietat que alhora estiguin gestionats i ocupats per personal URV. També és
la responsable d’avaluar els riscos de l’activitat del seu personal quan aquest du a
terme tasques a càrrec de la URV.
La URV és la responsable de comunicar els riscos derivats de la concurrència a les
entitats i/o unitats implicades. Aquesta informació s’ha de basar en els qüestionaris
preventius i les declaracions responsables, recollits pels grups d’interès que
comparteixin espais de la URV.
La realització de les avaluacions de riscos de les activitats, els espais o els edificis
ocupats per personal de les entitats, la FURV o gestionats per la FURV és
responsabilitat de cada entitat i la FURV.
La FURV és responsable de gestionar les mesures preventives i correctores que es
deriven dels edificis que gestiona. Si passat aquest termini l’entitat no ha executat la
millora, la URV pot executar-la derivant el cost a l’entitat i la sanció corresponent.
Aquestes mesures han de ser proposades i acordades pels òrgans de govern
oportuns, si escau, seguint la normativa de la URV.
El responsable de l’activitat (RA) ha d’encarregar-se que el nou lloc de treball o
ubicació, equip o procés reuneixi les condicions de seguretat i salut necessàries.
Els responsables interns de la URV poden sol·licitar l’assessorament de l’OPRL de la
URV per garantir les condicions mínimes de seguretat dels treballadors que tinguin al
seu càrrec.
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El responsable de l’activitat (RA) ha de comunicar qualsevol canvi que es produeixi en
qualsevol lloc de treball al seu càrrec que pugui implicar una actualització o una
revisió de l’avaluació de riscos; la comunicació s’ha de fer abans del canvi pròpiament
dit i utilitzant sempre el qüestionari preventiu.
El supervisor ha d’assegurar que el responsable de l’activitat (RA) acompanya l’OPRL
i el seu servei de prevenció durant les avaluacions, i ha de complir i fer complir les
mesures correctores i preventives establertes que en resultin.
El supervisor ha d’assegurar, mitjançant el qüestionari preventiu i la declaració
responsable, que disposa de l’avaluació de riscos que afecten els responsables de
l’activitat (RA), que els seus treballadors n’estan informats i estan formats i que du a
terme les mesures preventives i correctives que se’n deriven.
El responsable de l’activitat (RA) ha de lliurar les avaluacions de riscos als
treballadors davant el supervisor. En el cas de treballadors dels agents URV, s’ha de
lliurar una còpia del rebut d’aquest lliurament a l’OPRL a través del format PGPRL-1401 Registre d’entrega de documentació.
Els treballadors, tant interns com externs, han de complir les mesures correctores i
preventives establertes que resulten de l’avaluació de riscos.
En el cas de nous espais de treball, el responsable de l’activitat (RA) ha d’assegurar
que el nou lloc de treball o ubicació, equip o procés reuneix les condicions de
seguretat i salut necessàries i, en cas de dubte, ha de cercar l’assessorament tècnic
oportú.
Qualsevol responsable de l’activitat (RA) que supervisi o sigui l’encarregat d’iniciar un
nou projecte, equip, canvi o reestructuració d’un espai, etc. que pugui afectar personal
dels agents URV ha de garantir, com a mínim, que:


El qüestionari preventiu i la declaració responsable segueixen ajustant-se a la
realitat; altrament, els ha d’actualitzar-.



No es generen riscos addicionals.



Es compleix la normativa de prevenció.



Es compleix el Model URV.



S’estudien les possibilitats de situacions d’emergència.



Coneix la normativa interna de prevenció de la URV i, en especial, el PGPRL04 Seguretat a la feina.



Se sol·licita assessorament preventiu si es considera necessari.

El CdG ha d’assignar els recursos necessaris per poder executar les mesures
correctores i preventives derivades de l’avaluació de riscos de les quals la URV és
responsable.
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Els agents URV han d’assegurar la coordinació amb el propietari de les instal·lacions
on el personal dels agents URV du a terme tasques, i ha d’assegurar que els
requeriments especificats a la documentació del Model URV es compleixen per a tots
els nivells de responsabilitat.
El Comitè de Seguretat i Salut de la URV (CSS) ha de ser consultat i ha de participar
en la proposta d’elaboració del pla d’activitats preventives, pla de prevenció i
planificació de mesures correctores i preventives; a més, també ha d’acompanyar en
les visites tècniques d’avaluació de riscos, en cas que escaigui i sense que la seva
absència suposi l’ajornament o aturada de l’activitat prevista.

6. PROCÉS
Les avaluacions de riscos de qualsevol activitat duta a terme per personal dels agents
URV estan basades en quatre pilars, que són:





Avaluació de riscos de l’edifici
Avaluació de riscos de l’espai
Avaluació de riscos de l’activitat
Controls periòdics de les condicions de treball.

Les avaluacions de riscos estan atomitzades seguint l’esquema següent:
Avaluacions de
riscos de lloc de
treball LPRL 31/95

AR edifici

AR espai

AR perfil
d’activitat URV

AR específica

Control de
condicions de
treball i activitat

En el PGPRL-22 Models preventius de la URV es detalla el catàleg de perfils
d’activitat, que forma la base de les avaluacions de riscos per activitat del personal
URV, mentre que en el qüestionari preventiu es defineix el codi URV per identificar els
espais i edificis URV en què es realitzen les tasques.
Pel que fa amb les activitats dutes a terme per personal aliè, el codi de perfils
d’activitat URV també ha de ser utilitzat per homogeneïtzar l’idioma preventiu.
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En el cas de tasques molt específiques, els riscos de les quals no poden ser avaluats
mitjançant els perfils d’activitat URV, la URV ha d’avaluar per al seu personal els
riscos específics a partir del qüestionari preventiu i d’una entrevista a una mostra
representativa dels treballadors relacionats.
Amb relació a les avaluacions de riscos d’espai, cada supervisor ha d’assegurar que
es fan seguint el mètode i criteri indicat al PGPRL-22 Models preventius de la URV.
Quant a les actualitzacions i revisions de les avaluacions de riscos, s’han de dur a
terme seguint el que indica la Llei de prevenció de riscos laborals, quan així ho
sol·liciti el responsable de l’activitat o l’OPRL consideri que n’és necessària la
reavaluació.
En aquelles tasques que es consideri necessari, les avaluacions de riscos d’activitat
s’han d’ampliar amb controls de condicions del treball periòdics, que són obligatoris
en els perfils d’activitat experimental i s’han d’indicar al PGPRL-22 Models preventius
de la URV, així com el model corporatiu.
La periodicitat és de tipus inicial i les successives actualitzacions i avaluacions
periòdiques s’han de dur a terme segons la normativa vigent.
La realització dels controls de condicions és responsabilitat de cada unitat i/o entitat.
L’OPRL pot realitzar controls periòdics si ho considera oportú, tal com s’exposa al
procediment PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors i dels seus registres associats.
Les actualitzacions i revisions de les avaluació de riscos de la FURV i resta d’agents
URV amb personalitat jurídica pròpia s’han de dur a terme seguint el que indica la llei
de prevenció de riscos laborals o quan així ho sol·liciti la URV.
Qualsevol acció de millora que impliqui l’alteració de sectoritzacions, condicions
d’evacuació o confinament, i/o proteccions col·lectives ha d’obtenir el vistiplau de la
URV abans de ser executada.
6.1 Identificació de riscos

La identificació de riscos sempre s’ha de dur a terme mitjançant el qüestionari
preventiu i la signatura de la declaració responsable (PGPRL-22 Models preventius
de la URV).
Mitjançant el qüestionari preventiu, el responsable de l’activitat (RA) ha d’assegurar
que s’informa dels riscos que l’activitat i l’espai generen, i que alhora poden afectar la
URV i la col·lectivitat que l’envolta. Per tant, el compliment de la responsabilitat deriva
en el fet que la URV pugui executar-la, ja que, segons aquesta informació, la URV ha
de gestionar, entre altres àmbits preventius, la coordinació empresarial lligada a la
concurrència d’activitats. És per aquest motiu que el no-compliment d’aquesta
responsabilitat d’informació dels responsables de l’activitat faculta la URV a prendre
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les mesures sancionadores oportunes dirigides a preservar la seguretat i salut de la
col·lectivitat.

6.2 Realització de l’avaluació de riscos
Les avaluacions de riscos són dutes a terme pel SPP i/o SPA seguint la normativa
vigent i el PGPRL-22 Models preventius de la URV, on es defineixen els camps
mínims que cal incorporar a les avaluacions de riscos.
Els delegats de prevenció i els membres del CSS poden acompanyar el personal
tècnic en els termes descrits a la normativa vigent.
És convenient que, en totes les visites, el responsable de l’activitat (RA) acompanyi el
personal tècnic, i també que el personal del CSS hi sigui present. En cap cas, però,
l’absència del responsable o de personal del CSS implica que s’hagi de suspendre la
visita del lloc de treball, per bé que el tècnic ha de decidir si és oportú o no fer
l’avaluació sense la seva presència.
6.3 Mètode d’avaluació i control de les condicions de treball
En el procediment PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i
l’activitat dels treballadors i en la Guia de criteris preventius es defineix la metodologia
a seguir per dur a terme els controls.
6.4 Valoració del risc
Al PGPRL-22 Models preventius de la URV es defineix la metodologia que s’ha
d’utilitzar per dur a terme la valoració del risc.
6.5 Informació/documentació de les avaluacions de riscos i control de
condicions
Respecte a les avaluacions de riscos fetes per l’OPRL, se n’ha de lliurar una còpia a:


El treballador implicat, mitjançant el responsable de l’activitat (RA) i la
intranet



La Gerència, mitjançant el CdG



El vicerector/a que té delegades les tasques de prevenció, mitjançant
l’OPRL i el CdG



El supervisor, mitjançant el CdG



El responsable de l’activitat afectada, mitjançant el supervisor
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El CSS, mitjançant les reunions del CSS

S’ha de lliurar una còpia del control de les condicions a:


El responsable de l’activitat (RA) afectada



El CSS, mitjançant les corresponents reunions

6.6 Planificació de la prevenció
Per tal de garantir la coordinació entre totes les parts implicades del Model URV al
PGPRL-06 Coordinació d’activitats empresarials, cal definir el circuit del qüestionari
preventiu i la declaració responsable, així com un calendari de reunions periòdiques
de coordinació entre els diferents agents de la URV i les altres estructures que
interaccionen amb la URV, tal com es defineix a la Guia de criteris preventius.
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7. FLUXOGRAMA
7.1 Avaluació de riscos i disseny preventiu per al personal URV

PGPRL-01 Avaluació de riscos laborals i disseny preventiu

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
PROCEDIMENTS GENERALS

Codi: PGPRL-01
Edició: 0
Data: 07/03/2013
Pàg.: 11 de 12

7.2 Avaluació de riscos i disseny preventiu per al personal no URV
AVALUACIÓ DE RISCOS I DISSENY PREVENTIU PER A PERSONAL NO URV
SUPERVISOR/A

RESPONSABLE
D’ACTIVITAT (RA)

SPP/SPA

Agent URV

Necessitat
d’identificació de
riscos

OPRL

Inici del circuït
d’avaluació de
riscos
Emissió de
Qüestionaris
Preventius

Lliurament del
Qüestionari
preventiu

Identificació de
riscos i realització
del Qüestionari
Preventiu
Signatura de la
Declaració
responsable

Recepció
Questionari
Preventiu i
Declaració
Responsable

Emissió de la
Declaració
Responsable
Recull de dades i
anàlisi

Informació i
documentació a
agents implicats

Realització
d’avaluacions de
riscos segons
PGPRL-22

Planificació de l’activitat perventiva
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1. OBJECTE
Definir i estructurar les planificacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals
a la URV, de manera que la planificació preventiva estigui sistematitzada i integrada
en el conjunt d’activitats i decisions de l’estructura organitzativa dels agents URV.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica a tots els agents URV.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Pla de prevenció de riscos: conjunt d'accions necessàries que estructura l’estratègia
per assolir l'objectiu de la prevenció de riscos. Inclou els objectius, el calendari,
l'estructura organitzativa destinada a aquest efecte, la definició de funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos, les responsabilitats i els recursos
necessaris.
Planificació de la prevenció: activitats que estableixen els objectius i fites per a un
període concret, i especificacions necessàries per dur a terme l’acció preventiva i
aplicar els elements del sistema de prevenció.
Planificació de les mesures correctores i preventives: previsió de les accions
destinades a corregir o minimitzar la probabilitat i/o gravetat de materialització d’un
risc o perill potencial en el desenvolupament d’una activitat laboral.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
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4. NORMATIVA


Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el reglament dels serveis de
prevenció



Norma UNE OHSAS 18001:2007



Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

5. RESPONSABILITATS
El CdG i el Patronat de la FURV aproven, per a la URV i la FURV respectivament, el
pla de prevenció de cada institució.
El vicerector o vicerectora que tingui delegades les tasques de gestió preventiva eleva
al CdG la proposta de pla de prevenció de la URV i la planificació de mesures
correctores i preventives perquè els aprovi, si s’escau.
El CdG és informat de la planificació de la prevenció i del nivell executat de la
planificació de les mesures correctores i preventives aprovades per la URV.
El/la gerent ha de destinar els recursos econòmics i humans necessaris per executar
les necessitats preventives, aprovades pel CdG.
La direcció de la FURV ha d’elevar al Patronat de la FURV la proposta de pla de
prevenció, la planificació preventiva i el programa de mesures correctores i
preventives.
El Comitè de Seguretat i Salut de la URV (CSS) ha de ser consultat i ha de participar
en la proposta d’elaboració del pla d’activitats preventives, el pla de prevenció i la
planificació de mesures correctores i preventives.
El responsable de l’activitat (RA) ha d’elaborar el seu pla de prevenció, i ha de
planificar la prevenció i les mesures preventives i correctores derivades de l’activitat
que du a terme.
El supervisor ha d’assegurar l’assignació de recursos per a la planificació i les
necessitats preventives. Els recursos han de servir per elaborar el qüestionari
preventiu i la declaració responsable, que emplena el responsable de l’activitat (RA).
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El supervisor i el responsable de l’activitat han de planificar la gestió preventiva
derivada del seu àmbit.

6. PROCÉS
L’activitat preventiva, tant de la URV com de les entitats que formen part dels agents
URV, està basada, com a mínim, en tres pilars:


El pla de prevenció



La planificació de la prevenció



La planificació de mesures correctores i preventives

6.1 Pla de prevenció
El pla de prevenció emmarca l’estratègia preventiva; en el cas de les entitats, ha
d’estar alineada amb l’estratègia de la URV.
Cada entitat ha de redactar el seu pla de prevenció i comunicar-lo a la URV a través
del qüestionari preventiu i la declaració responsable.
6.2 Planificació de la prevenció
L’OPRL i el servei de prevenció de cada entitat han de proposar un programa
d’activitats preventives que estigui alineat amb el pla de prevenció aprovat pel CdG i
amb la normativa vigent i que es basi en les avaluacions de riscos i documents
tècnics de cadascun.
6.3

Planificació de les mesures correctores i preventives

Els òrgans competents de cada entitat de la URV han de revisar i proposar cada any
la planificació de les mesures correctores i preventives derivades de l’avaluació de
riscos, del control de condicions i dels informes tècnics.
La planificació de mesures correctores i preventives ha de tenir en compte, com a
mínim, els punts següents:


La descripció del risc



El nivell de risc de la mesura



La descripció de la mesura correctora i de la mesura preventiva
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La unitat implicada



La unitat responsable d’executar la mesura



El cost de la mesura



Observacions, si escau
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Tipus de mesura correctora i preventiva

Pel que fa al tipus de mesura correctora i preventiva, es defineixen, com a mínim, els
nivells següents:


Mesures a càrrec de l’entitat (s’ha de definir quina)



Mesures a càrrec de la unitat URV (s’ha de definir quina)



Mesures a càrrec de pressupostos destinats a prevenció de riscos laborals (en
el cas de la URV, l’OPRL)



Mesures a càrrec de manteniment



Mesures de procediment/gestió sense cost directe



Altres

L’OPRL classifica les mesures correctores i preventives derivades de les avaluacions
de riscos i controls de condicions del treball que elabori o contracti directament. A
través del CdG ha de comunicar a cada agent URV les mesures de què és
responsable.
En cas que s’hagin de prioritzar mesures correctores perquè les necessitats superen
els recursos, a les instal·lacions URV el CSS decideix els criteris de priorització.
L’OPRL pot assessorar sobre aquesta priorització i el CdG l’ha d’aprovar, si s’escau.
L’OPRL ha d’executar les mesures correctores i preventives classificades en el seu
àmbit d’acció, seguint la priorització acordada amb el CSS i aprovada pel CdG.
Cada unitat i entitat ha d’executar les mesures preventives i correctives que li
correspongui segons en el seu àmbit, i també ha d’elaborar i dur a terme les
planificacions. La URV en pot auditar, si escau, la qualitat i execució, i prendre les
mesures que consideri oportunes segons el PGPRL-15 Auditories de prevenció de
riscos i el PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors. A la Guia de criteris preventius es defineix el criteri per prioritzar el
control en funció del valor de vulnerabilitat.
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La URV pot fer un seguiment de l’execució de la planificació quan ho consideri oportú
sol·licitant, si escau, l’execució de certes mesures en un termini determinat diferent
del proposat a la planificació de la unitat o entitat.
La URV pot prendre les mesures oportunes en cas que la planificació no s’executi en
el temps i forma sol·licitats. A la Guia de criteris preventius hi ha una relació del criteri
de controls descrits al PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i
l’activitat dels treballadors i al PGPRL-15 Auditories del sistema de prevenció.
La planificació de les mesures correctores i/o preventives s’eleva al CdG segons el
model exposat al PGPRL-22 Models preventius de la URV. La temporalització ha
d’estar d’acord amb la normativa vigent.
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7. FLUXOGRAMA
PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA DE LA URV
CdG

CSS

RESPONSABLE DE
L’ACTIVITAT/
SUPERVISOR/A

OPRL

SPP/SPA

Proposta de Pla
de Prevenció de
la URV

Aprovació

Consulta i
participació
Elaboració i aprovació del Pla de
Prevenció alineat amb el de la URV
Elaboració de la
Planificació
Preventiva

Aprovació

Consulta i
participació
Elaboració i aprovació de la
Planificació Preventiva alineada
amb la URV

Aprovació

Consulta i
participació

Planificació
mesures
preventives i
correctives

Execució d’accions correctives o preventives

Seguiment i Controls Periòdics segons PGPRL-13

8. DOCUMENTS I REGISTRES


Pla de prevenció de riscos



Planificació de mesures correctives i preventives



PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta



PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors



PGPRL-15 Auditories del sistema de prevenció
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PGPRL-22 Models preventius de la URV



Guia de criteris preventius



Qüestionari preventiu i declaració responsable
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Relació de modificacions
Núm.
Descripció
1
Modificació de l’apart 6.1; introdueix un llistat de possibles canals de
comunicació del risc
2
Es fa referència al PGPRL-04-01 Registre informació de riscos específics de
lloc de treball i funció i mesures de protecció i prevenció aplicables
3
Es fa referència al programa d’informació i formació dels riscos del lloc de
treball o funció i les mesures de protecció i prevenció associades
4
S’eliminen la descripció de cursos i es dirigeix el lector al programa
d’informació i formació dels riscos del lloc de treball o funció i les mesures de
protecció i prevenció associades
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1. OBJECTE
Determinar la gestió relativa a la informació i la formació preventiva per a qualsevol
treballador dels agents URV.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica al personal dels agents URV i a totes les
activitats que du a terme la URV.
També hi estan inclosos el personal que treballa fora de les instal·lacions pròpies de
la URV i les persones alienes a la URV que tenen una relació contractual, laboral,
mercantil, administrativa o civil amb la URV.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Fitxes de seguretat: fitxes referides a productes o equips de treball que posen a
l’abast del treballador la informació de prevenció relativa al seu risc.
Formació: raonament didàctic amb l’objectiu que el treballador assumeixi el seu paper
com a actor de la prevenció de riscos laborals i del foment de la salut a la URV.
Informació: comunicació dels riscos als quals el treballador pot estar exposat,
mesures de prevenció i protecció, mesures d’emergència i altres informacions
preventives.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
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4. NORMATIVA


Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el reglament dels serveis de
prevenció
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

5. RESPONSABILITATS
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) ha de ser consultat i ha de participar en la
proposta de formació preventiva de la URV.
El responsable de l’activitat (RA) ha d’avaluar les necessitats de formació específica
dels seus processos (basats en les tècniques, productes, equips etc) i vetllar perquè
aquesta formació sigui impartida i aprofitada, sol·licitant assessorament preventiu si
ho considera oportú. A més a més, el RA ha d’autoritzar el personal al seu càrrec en
relació amb les activitats que per normativa laboral requereixen d’autoritzacions
explícites.
El supervisor i el responsable de l’activitat (RA) han d’assegurar que el personal al
seu càrrec compta amb la informació i formació preventiva aprovada pel CdG i la
necessària per a la tasca (processos de la unitat) que desenvolupa; també ha
d’informar i formar el personal al seu càrrec dels riscos i les mesures correctives i
preventives que cal prendre abans de l’inici de l’activitat.
El supervisor ha d’assegurar que es proporciona la informació en prevenció de riscos
laborals a tot el personal d’agents URV que estiguin sota les seves ordres o
indicacions.
El supervisor i el responsable de l’activitat han de facilitar l’accés a la formació
preventiva dels seus treballadors, com a mínim, en els termes descrits a la Guia de
criteris preventius.
Els treballadors/es han de sol·licitar més formació i informació de riscos si ho
considera oportú i assistir a les formacions que sigui convocat.
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El treballador/a ha d’informar l’OPRL dels canvis de llocs de treball i/o riscos que
impliquin la necessitat de més informació o formació preventiva. En cas de dubte ha
de sol·licitar assessorament a l’OPRL i/o al seu responsable de l’activitat.
Amb relació al personal d’altres empreses al seu càrrec, el responsable de contracte
ha d’assegurar-se que tingui la formació i la informació adequades, garantint el
lliurament i compliment del qüestionari preventiu i la declaració responsable.
L’ICE és el responsable de convocar les accions formatives del PDI i del personal de
la FURV i de les entitats que sol·licitin accedir a les activitats formatives de la URV;
també s’encarrega de la logística, certificació i seguiment de la satisfacció de
l’activitat.
El Servei de Recursos Humans URV és el responsable de convocar les accions
formatives del PAS de la URV; s’encarrega de la logística, certificació i seguiment de
la satisfacció de l’activitat.
Per al personal URV, el Servei de recursos humans és el responsable de lliurar i
registrar el lliurament, en el moment de la contractació, de la informació dels riscos
laborals inherents a la contractació.
El personal dels agents URV han d’assistir obligatòriament a les activitats formatives a
les quals hagi estat convocat, sense que això li suposi cap cost afegit, i ha de
sol·licitar aquella formació/informació que consideri necessària per protegir-se dels
riscos.
La UPR proposa i imparteix la formació preventiva necessària que es considera
necessària per a la manipulació amb radiacions ionitzants.

6. PROCÉS
6.1 Activitats d’informació
La informació preventiva es realitzarà en funció del lloc de treball o les funcions i serà
inicial i quan succeeixin canvis rellevants que requereixen nova informació preventiva.
El correu electrònic institucional del treballador/a serà l’utilitzat per convocar a un
treballador/a URV a la formació preventiva que li correspongui.
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Els canals d’informació de la URV seran tant la intranet (apartat de prevenció de
riscos laborals i els de la unitat), l’espai personal de la intranet , els cartells
d’informació, les fitxes de seguretat , el correu electrònic a l’adreça institucional o
altres canals que els òrgans de govern considerin oportuns.
La informació de risc es sistematitzarà i registrarà (PGPRL-04-01 Registre informació
de riscos específics de lloc de treball i funció i mesures de protecció i prevenció
aplicables) i es realitzarà en col.laboració entre les unitats del SRRHH, l’OPRL, el
responsable de l’activitat i el supervisor.

Les unitats i entitats han de tenir a l’abast del treballador la següent informació
preventiva:


Els cartells informatius



Tríptics preventius



Les fitxes de seguretat dels productes amb els quals treballarà i/o seran
presents al seu entorn de treball



El material divers que sigui necessari



Altres documents preventius que es considerin necessaris

Cada responsable d’activitat ha de vetllar per tal que el personal al seu càrrec ha
rebut la informació i la formació preventiva necessària dels processos de la seva
unitat, podent demanar assessorament a l’OPRL.
Cada responsable d’activitat ha d’autoritzar el personal al seu càrrec en relació amb
les activitats que per normativa laboral requereixin d’autoritzacions explícites. Per
expedir aquestes autoritzacions pot sol·licitar assessorament a l’OPRL.
A través del qüestionari preventiu i declaració responsable, cada responsable de
l’activitat (RA) ha de comunicar els treballadors implicats a les noves activitats per tal
que, si escau, s’iniciï una nova informació preventiva.
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6.2 Activitats de formació
La formació preventiva per a qualsevol treballador/a és obligatòria i està definida al
programa d’informació i formació dels riscos del lloc de treball o funció i les mesures
de protecció i prevenció associades.
El responsable de l’entitat, contractista o supervisor d’activitats on hagi de treballar
personal NO URV però a instal·lacions URV haurà de vetllar per tal que aquests
treballadors/es no URV comptin amb la informació i formació necessària per
desenvolupar les tasques del lloc de treball a la URV amb seguretat. La definició dels
processos vinculats i els mínims que s’han de requerir s’acordaran entre l’ OPRL i
cada unitat i serà cada supervisor el responsable de garantir-ne el compliment.
La formació preventiva per a qualsevol treballador/a dels agents URV es basa en els
pilars següents:
.-Inicial
.-Per lloc de treball o funció
.-Si s’escau , per unitat basada en els processos concrets
.-Si s’escau, per autoritzar el treball amb factors de risc rellevants que .requereixen d’autoritzacions explícites seguint la normativa vigent.
La descripció de la formació inclosa a cada pilar pròpiament dit està definida al
programa d’informació i formació dels riscos del lloc de treball o funció i les mesures
de protecció i prevenció associades.
Mitjançant el qüestionari preventiu i la declaració responsable, el responsable de
l’activitat (RA) ha de certificar que el seu personal compta amb la formació necessària
per desenvolupar les tasques o funcions del lloc de treball.
La URV pot prendre les mesures que consideri oportunes en cas de detectar la
presència de personal no format.
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6.3 Gestió de la formació
La formació preventiva per al personal dels agents URV és gestionada des de quatre
estructures ICE, RH, OPRL/SPA i la UNITAT


ICE, per a aquella formació que impliqui personal docent i investigador , i aliè



SRH, per a aquella formació que impliqui personal PAS



Entitat, cadascuna de les quals gestionarà la formació preventiva del seu àmbit
i les autoritzacions, si s’escau.

Cal destacar que, encara que les entitats facin cursos a través de l’OPRL/URV, això
no les eximeix de l’obligatorietat de realitzar cursos de formació amb el seu servei de
prevenció aliè/propi d’acord amb les seves necessitats i la normativa vigent.
L’ICE i l’SRH han de gestionar aquestes formacions i documents vinculats, igual com
fan amb la resta d’activitats formatives per al personal URV.
Si un treballador és convocat a un curs de formació i no hi assisteix sense cap causa
justificada, se li podran aplicar les sancions proposades i acordades pels òrgans de
govern oportuns seguint la normativa de la URV.
La formació ha de ser registrada al PGPRL-03-02 Pla de formació, i l’OPRL-SRH-ICE
ha de controlar totes les formacions preventives realitzades al personal URV.
Tothom ha d’estar en possessió dels requisits formatius que la URV i la seva entitat li
exigeixen. És responsabilitat de cada unitat i/o entitat ( supervisors i responsables
d’activitat ) controlar l’accés als espais (sobretot els experimentals) i limitar-lo
únicament al personal que compta amb la formació mínima obligatòria que s’ha
establert així com, si s’escau, l’autorització concreta.
Si un supervisor o responsable de l’activitat considera que el personal URV necessita
una nova formació preventiva específica, ho ha de sol·licitar a l’OPRL mitjançant el
PGPRL-03-01 Sol·licitud d’activitat formativa en prevenció de riscos laborals.
Els costos derivats de la formació específica han de ser assumits per la mateixa
unitat.
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Les entitats poden accedir a la formació oferta per la URV pagant els costos que la
URV indiqui.
L’assistència a la formació preventiva no implica cost per al treballador. Aquesta
despesa ha de ser assumida per les estructures i institucions.
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7. FLUXOGRAMA
7.1 Gestió de la formació preventiva a la URV
GESTIÓ DE LA FORMACIÓ PREVENTIVA A LA URV
SUPERVISOR/A

RESPONSABLE
D’ACTIVITAT (RA)

OPRL

ICE

SRH

AGENTS URV

Detecció necessitats formatives
PGPRL-03-01
Sol·licitud activitat
formativa en PRL

Sol·licitud
formació i/o
convalidació

Recepció de
sol·licituds i
gestió

PGPRL-03-02
Pla de Formació

Registre
formació

PDI/Aliens

Convoca
accions
formació PDI i
Aliens

PAS

Execució de la
formació

PGPRL-03-03
Registre de
formació i avaluació

Avaluació
formació

Custòdia de material i certificats
(específica / general)

Controls periòdics segons PGPRL-13

Lliurament
qüestionari
preventiu

Realització del
Qüestionari
Preventiu

Garantia de
realització en
temps i forma i
emissió

Signatura i de
la Declaració
Responsable

Recepció
Declaració
Responsable
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8. DOCUMENTS I REGISTRES














PGPRL-06 Coordinació i vigilància d’activitats empresarials
PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta
PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors
PGPRL-22 Models preventius de la URV
PGPRL-03-01 Sol·licitud d’activitat formativa en prevenció de riscos laborals
PGPRL-03-02 Pla de formació
PGPRL-03-03 Registre de formació i avaluació de la formació
PGPRL-04-01 Registre informació de riscos específics de lloc de treball i funció i
mesures de protecció i prevenció aplicables
PGPRL-06-01 Registre de documentació entregada i certificats de formació que
s’escaiguin
PGPRL-14-01 Registre d’entrega de documentació
Guia de criteris preventius
Qüestionari preventiu / Declaració responsable
Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
Programa d’informació i formació dels riscos del lloc de treball o funció i les
mesures de protecció i prevenció associades.
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1. OBJECTE
Definir les línies bàsiques d’actuació a la URV per assegurar que tots els treballs
es duguin a terme d’acord amb els mínims establerts en aquest procediment
general.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica a totes les unitats o entitats, i inclou també els
treballadors dels agents URV que utilitzen les instal·lacions i/o recursos.
Igualment, aquest procediment s’aplica als proveïdors dels materials o productes
que aquí s’exposen.
Les empreses subcontractades que són usuàries d’un lloc de treball també han de
complir el PGPRL-06 Coordinació i vigilància d’activitats empresarials.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació
URV, personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que
presten serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que
presten serveis en espais de la URV.
Agent biològic: microorganismes, entre els quals s’inclouen els que han sofert
manipulacions genètiques, els cultius de cèl·lules i els endoparàsits humans
multicel·lulars.
Aparell de pressió: qualsevol màquina, vehicle, eina, útil, aparell, instrument o
instal·lació utilitzat en el treball que funciona a una pressió diferent de
l’atmosfèrica.
Carcinogènic: substància i/o preparats que per inhalació, ingestió o penetració
cutània poden produir càncer o un augment de la freqüència.
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Condició de treball: qualsevol característica que pot tenir una influència
significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador.
S’inclouen específicament en aquesta definició:
a) Les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips, productes i
altres instruments que hi ha al centre de treball.
b) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de
treball, i en les intensitats, les concentracions o els nivells de presència
corresponents.
c) Els procediments per utilitzar els agents esmentats anteriorment que influeixen
en la generació dels riscos esmentats.
d) Totes les altres característiques del treball, incloses les relatives a
l'organització i l'ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos a què està
exposat el treballador.
Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip que pot portar o subjectar el
treballador per protegir-lo d'un o diversos riscos que poden amenaçar la seva
seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori
destinat a tal efecte.
Equip de treball: qualsevol màquina, vehicle, eina, útil, aparell, instrument o
instal·lació utilitzat en el treball.
Genotòxic: productes carcinogènics, mutagènics i teratogènics.
Llocs de treball: àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals els
treballadors han de ser o a les quals poden accedir en funció de la seva feina. S’hi
inclouen els serveis higiènics, els locals de descans, els locals de primers auxilis i
els menjadors.
Manteniment correctiu: reparació dels equips i les instal·lacions existents a les
infraestructures per garantir que les avaries es resolen en el temps i en la forma
previstos.
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Manteniment preventiu: accions planificades sobre equipament o infraestructures
que permeten disminuir l'impacte de les avaries i garantir-ne la màxima
disponibilitat.
Mutagènic: substància i/o preparats que per inhalació, ingestió o penetració
cutània poden produir alteracions en el material genètic de les cèl·lules.
Pantalles de visualització de dades (PVD): aparell que genera imatges formades
per punts o ratlles en una pantalla fluorescent. Generalment, la pantalla de
visualització és un terminal d’ordinador i per comunicar les instruccions pertinents
s’utilitza un teclat.
Productes perillosos: productes que, en absència de mesures preventives
específiques, originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els
desenvolupen o utilitzen.
Protecció col·lectiva: tècnica de seguretat que té com a objectiu la protecció
simultània de diversos treballadors exposats a un determinat risc.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut
de la URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Teratogènic: substància i/o preparats que per inhalació, ingestió o penetració
cutània poden produir alteracions al fetus i causar-li malformacions.
Treballs en altura: treballs que es duen a terme a una altura superior a dos metres
i que necessiten una protecció addicional per evitar la caiguda a diferent nivell, ja
que aquest risc no ha estat eliminat.

4. NORMATIVA
 Reial decret 374/2001, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors
contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball
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 Reial decret 363/1995, pel qual es regula la notificació de substàncies noves i
classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses, modificat pel
Reial decret 717/2010, de 28 de maig, i la Llei 8/2010, de 31 de març
 Reial decret 664/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball
 Reial decret 1495/1991, sobre les disposicions per aplicar la Directiva del
Consell de les Comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients de pressió
simples, modificat pel Reial decret 2486/1994, de 23 de desembre
 Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries
 Ordre del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 30 d’octubre de
2009
 Reial decret 769/1999, que dicta les disposicions per aplicar la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, relativa als equips de pressió, i
modifica el Reial decret 1244/1979, que va aprovar el Reglament d’aparells de
pressió
 Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries
 Reial decret 507/1982, pel qual es modifica el Reglament d’aparells de pressió,
aprovat pel Reial decret 1244/1979 i modificat pel Reial decret 1495/1991, d’11
d’octubre
 Reial decret 1504/1990, pel qual es modifica el Reglament d’aparells de pressió,
aprovat pel Reial decret 1244/1979
 Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques
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complementàries: MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5,
MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7
 Reial decret 1215/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball,
modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre
 Reial decret 614/2001, sobre disposicions mínimes per protegir la salut i la
seguretat en els treballs davant de risc elèctric, modificat pel Reial decret
560/2010, de 7 de maig
 Reial decret 842/2002, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa
tensió, modificat pel Reial decret 560/2010, de 7 de maig
 Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions
d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre màquines
 Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a
la comercialització i posada a punt de les màquines
 Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball, modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12
de novembre
 Reial decret 773/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització d’equips de protecció individual
 Reial decret 488/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització
 Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals (DOGC núm. 967, de
18.3.88)
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
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 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de
prevenció
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de serveis
laborals

5. RESPONSABILITATS
El supervisor i responsable de l’activitat han de garantir el compliment d’aquest
procediment i de les instruccions que se’n deriven, elaborant i mantenint
actualitzats els requeriments específics necessaris assegurar la seguretat i salut
del personal al seu càrrec, així com facilitar els mitjans necessaris per a l’ús de les
proteccions, tant col·lectives com individuals.
El supervisor i responsable de l’activitat han de dur a terme periòdicament un
control de les condicions de treball de les activitats realitzades pel personal al seu
càrrec, i interrompre l'activitat si es detecten situacions/accions insegures.
D’altra banda, el supervisor ha de garantir l’elaboració del qüestionari preventiu,
així com la signatura de la declaració responsable per part del responsable de
l’activitat.
El personal dels agents URV ha de complir els requisits mínims establerts en
aquest procediment i en les seves instruccions, així com els que es derivin dels
procediments i instruccions específiques que es facin per a la seva unitat o entitat.
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El Comitè de Seguretat i Salut de la URV (CSS) ha de ser consultat i ha de
participar en la proposta d’elaboració d’aquest procediment i de les instruccions
que se’n deriven.

6. PROCÉS
A part de complir les mesures correctores i preventives descrites a les avaluacions
de riscos i documents preventius, la URV ha elaborat una sèrie d'instruccions de
treball que tots els membres dels agents URV han de complir obligatòriament. Les
instruccions que se’n deriven són les següents:


Productes perillosos (IT-PGPRL-04-01)



Productes genotòxics (IT-PGPRL-04-02)



Agents biològics (IT-PGPRL-04-03)



Treballs amb animals i cadàvers (IT-PGPRL-04-04)



Instal·lacions de gasos tècnics i ampolles i bombones de gasos (IT-PGPRL04-05)



Equips de treball (IT-PGPRL-04-06)



Llocs de treball (IT-PGPRL-04-07)



Treballs en altura, cobertes, soterranis i espais confinats (IT-PGPRL-04-08)



Equips de protecció individual (EPI) (IT-PGPRL-04-09)



Pantalles de visualització de dades i manipulació manual de càrregues (ITPGPRL-04-10)



Gestió, control i manteniment de farmacioles (IT-PGPRL-04-11)



Treball amb radiacions ionitzants (IT-PGPRL-04-12)



Treballs en tensió (IT-PGPRL-04-13)



Treballs en calent i en fred (IT-PGPRL-04-14)



Treballs relacionats amb la instal·lació, manipulació i manteniment amb
autoclaus (IT-PGPRL-04-15)
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D’aquestes instruccions es generen una sèrie de registres per tal de dur-ne a
terme el seguiment. Cada unitat o entitat ha de custodiar aquests documents, que
poden ser exigits per l’OPRL quan aquest ho consideri oportú segons els
procediments PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat
dels treballadors i el PGPRL-15 Auditories del sistema de prevenció.
Mitjançant el qüestionari preventiu i la declaració responsable, la unitat i/o entitat
ha d’acreditar i ha d’anar actualitzant, quan sigui necessari, que compleix amb els
requisits d’aquest procediment i de les instruccions que se’n deriven.
Tal com s’ha comentat anteriorment, la URV, mitjançant els controls periòdics i les
auditories, ha de fer-ne un seguiment i pot sol·licitar les evidències que consideri
necessàries per complir la prevenció de riscos laborals, segons es detalla al
PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors i al PGPRL-15 Auditories del sistema de prevenció.
Cada unitat o entitat ha de nomenar un responsable d’actualitzar la documentació
generada o derivada d’aquest document, i si no es compleixen les normes
marcades ha d’informar-ne el seu cap.
És responsabilitat del supervisor garantir el compliment dels requisits mínims
descrits en cada instrucció, sense perjudici de les responsabilitats definides als
capítols del Manual de gestió de prevenció de riscos laborals a la URV, així com
elaborar procediments o instruccions específics que siguin necessaris.
Els responsables de l’activitat (RA) han d’assegurar canals de comunicació per tal
de fer arribar a tot el personal dels agents URV les instruccions, els procediments i
els requeriments mínims exigits per la URV en la realització de tasques.
Com que la seguretat de cada lloc de treball és una part més de la gestió d’una unitat
o entitat, el supervisor ha de prioritzar els criteris de seguretat, i ha de sol·licitar
assessorament al servei de prevenció propi o aliè, quan ho cregui necessari, davant
l’existència d’un accident, incident o malaltia professional del personal al seu càrrec.
Per a altres consultes a l’OPRL, el canal a utilitzar és el que s’estableix al PGPRL-07
Comunicació, participació i consulta.
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El responsable de l’activitat (RA) ha d’informar l’OPRL a través del PGPRL-09
Gestió d’accidents, incidents i malalties professionals.
Els registres mínims que cada unitat o entitat ha de garantir per complir aquest
procediment són els que precedeixin les instruccions d’aplicació, així com els
següents:
 PGPRL-04-01 Informació dels riscos associats al producte, tasca i/o lloc de
treball
 PGPRL-04-02 Registre de control de lliurament d’EPI
 PGPRL-04-03 Registre de control de dutxes d’emergència
 PGPRL-04-04 Registre de control de personal que manipula productes
genotòxics i/o agents biològics
 PGPRL-04-05 Fitxa de sol·licitud de recollida de residus
De la mateixa manera, cal assegurar que es compleix amb el procediment
PGPRL-21 Gestió de permisos de treball i el corresponent registre PGPRL-21-01
Permís de treball.
El tractament de les diferents incidències que es poden produir s’ha de fer a partir
del procediment PGPRL-18 Gestió de no-conformitats.
Tal com s’exposa al PGPRL-10 Mesures d’emergència, cada unitat o entitat ha de
redactar i implantar un pla d’actuació en cas d’emergència, alineat amb el PAU del
centre.
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8. DOCUMENTS I REGISTRES
 PGPRL-06 Coordinació i vigilància d’activitats empresarials
 PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta
 PGPRL-10 Mesures d’emergència
 PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors
 PGPRL-15 Auditories del sistema de prevenció
 PGPRL-18 Gestió de no-conformitats
 PGPRL-21 Gestió de permisos de treball
 PGPRL-07-02 Full de consulta per a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals
 PGPRL-04-01 Informació dels riscos associats al producte, tasca i/o lloc de
treball
 PGPRL-04-02 Registre de control de lliurament d’EPI
 PGPRL-04-03 Registre de control de dutxes d’emergència
 PGPRL-04-04 Registre de control de personal que manipula productes
genotòxics i/o agents biològics dels grups 2 i 3
 PGPRL-04-05 Fitxa de sol·licitud de recollida de residus
 PGPRL-21-01 Permís de treball
 Productes perillosos (IT-PGPRL-04-01)
 Productes genotòxics (IT-PGPRL-04-02)
 Agents biològics (IT-PGPRL-04-03)
 Treballs amb animals i cadàvers (IT-PGPRL-04-04)
 Instal·lacions de gasos tècnics i ampolles i bombones de gasos (IT-PGPRL-0405)
 Equips de treball (IT-PGPRL-04-06)
 Llocs de treball (IT-PGPRL-04-07)
 Treballs en altura, cobertes, soterranis i espais confinats (IT-PGPRL-04-08)
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 Equips de protecció individual (EPI) (IT-PGPRL-04-09)
 Pantalles de visualització de dades i manipulació manual de càrregues (ITPGPRL-04-10)
 Gestió, control i manteniment de farmacioles (IT-PGPRL-04-11)
 Treball amb radiacions ionitzants (IT-PGPRL-04-12)
 Treballs en tensió (IT-PGPRL-04-13)
 Treballs en calent i fred (IT-PGPRL-04-14)
 Treballs relacionats amb la instal·lació, manipulació i manteniment amb
autoclaus (IT-PGPRL-04-15)
 Qüestionari preventiu / Declaració responsable
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

PGPRL-04 Seguretat a la feina

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
PROCEDIMENTS GENERALS

Codi: PGPRL-05
Edició: 1
Data: 15/12/2016
Pàg.: 1 de 9

PGPRL-05 Protecció especial de treballadors (URV.L18.03.00)
Redactat per
Verificat per
Aprovat per

Comissió de prevenció de
Oficina de Prevenció Comitè de Seguretat i riscos laborals delegada de
de Riscos Laborals Salut de la URV
consell de govern (CPRL)
(OPRL)
Informat el Consell de Govern
Data: 30/06/2016
Data: 30/11/2016
(CdG)

Data CPRL: 15/12/2016
Data CdG:22/12/16

Índex
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OBJECTE .............................................................................................................. 2
ABAST ................................................................................................................... 2
DEFINICIONS ........................................................................................................ 2
NORMATIVA ......................................................................................................... 3
RESPONSABILITATS ........................................................................................... 3
PROCÉS................................................................................................................ 4
FLUXOGRAMA ...................................................................................................... 7
DOCUMENTS I REGISTRES ................................................................................ 8

Relació de modificacions
Núm.
Descripció
1
Incloure el responsable de l’activitat i el supervisor com destinataris de la
comunicació d’aptes condicionats/aptes amb limitacions/no aptes
2
3
4
5

PGPRL-05 Protecció especial de treballadors

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
PROCEDIMENTS GENERALS

Codi: PGPRL-05
Edició: 1
Data: 15/12/2016
Pàg.: 2 de 9

1. OBJECTE
Establir les línies generals relatives a la gestió que cal seguir en cas que les
característiques personals del treballador o el seu estat biològic conegut requereixi una
especial protecció a determinats riscos.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica a tots els agents URV.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Avaluació de riscos: procés dirigit a valorar la magnitud dels riscos que no s’han pogut
evitar, a través del qual s’obté la informació necessària perquè l’empresari estigui en
condicions de prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d’adoptar mesures
preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures que cal adoptar.
Llocs de treball: àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals els treballadors
han de romandre o a les quals poden accedir en funció de la seva feina. Es consideren
inclosos en aquesta definició els serveis higiènics, els locals de descans, els locals de
primers auxilis i els menjadors.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Sensibilitats especials: variacions que poden afectar o ser apreciades per una sèrie
d’individus exposats als efectes d’agents causats en un determinat grau d’una escala de
valors.
Servei de vigilància de la salut: servei format per personal sanitari amb competència
tècnica, formació i capacitat acreditada que du a terme tasques de control i intervencions
derivades de la vigilància de la salut.
Supervisor/a: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

PGPRL-05 Protecció especial de treballadors

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
PROCEDIMENTS GENERALS

Codi: PGPRL-05
Edició: 1
Data: 15/12/2016
Pàg.: 3 de 9

Vigilància de la salut: dret dels treballadors, correlatiu al deure de l'empresari, de vigilar
periòdicament el seu estat de salut en funció dels riscos inherents a la feina. És un dret
voluntari, tret que hi hagi una disposició contrària.

4. NORMATIVA


Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball



Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra
els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball



Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra
els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball



Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors d’equips de
protecció individual



Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de serveis
laborals



Reial decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, en relació amb l’aplicació de mesures per promoure la millora de la
seguretat i salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a
llum i en període de lactància



Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

5. RESPONSABILITATS
El personal dels agents URV ha de comunicar immediatament al responsable de
l’activitat qualsevol situació d’especial sensibilitat (embaràs, lactància, minoria d’edat o
algun tipus de sensibilitat especial envers el lloc de treball) que calgui conèixer per poder
dur a terme les accions necessàries per protegir-lo.
El servei de vigilància de la salut de cada entitat ha de determinar si existeix una
sensibilitat especial o no, emetre el corresponent certificat d’empresa i per al treballador,
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i elaborar, si s’escau, un informe de recomanacions per a l’empresa, que ha de ser lliurat
a l’OPRL en el cas de la URV i al responsable de l’activitat de l’entitat en la resta de
casos.
El responsable de l’activitat ha d’acreditar a la URV, mitjançant el qüestionari preventiu i
la corresponent declaració responsable, que el personal que té al seu càrrec està
convenientment protegit.
L’OPRL ha de tramitar l’informe de recomanacions als agents URV implicats pel personal
URV.
El responsable de l’activitat, el supervisor, el Servei de Recursos Humans i la Gerència,
amb la col·laboració de l’OPRL, han de gestionar les necessitats derivades de l’informe
de recomanacions rebut pel personal URV.
La Gerència és la responsable de resoldre l’acolliment de menors a partir de la recepció
de la declaració responsable per part de la unitat o entitat sol·licitant, així com de rebre
comunicats en relació amb les aptituds condicionades o no aptituds.
El supervisor ha d’assegurar l’elaboració i execució de tots els procediments específics
necessaris que es deriven d’aquest procediment general per assegurar una protecció
correcta del personal dels agents URV, així com l’elaboració i actualització de la
documentació derivada o generada d’aquest procediment general. També ha de complir
i fer complir els requisits mínims establerts en aquest procediment, i proporcionar al
personal dels agents URV tota la informació necessària (procediments, instruccions,
requeriments, etc.) perquè puguin desenvolupar de manera correcta i segura la seva
feina, a més d’informar adequadament el personal dels agents URV dels llocs de treball
que poden tenir un risc específic i que, per tant, necessiten una protecció especial.
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) ha de ser consultat i participar en la definició de les
línies generals relatives a la prevenció de riscos laborals quan es requereixi un
tractament de protecció especial del treballador a determinats riscos.

6. PROCÉS
El servei de vigilància de la salut de cada entitat ha d’identificar els treballadors que cal
protegir de forma especial, mitjançant el reconeixement mèdic de la vigilància de la salut.
En termes generals, les sensibilitats especials són originades pel:


Col·lectiu de treballadores en període d’embaràs o lactància



Personal dels agents URV amb algun tipus de sensibilitat individual especial a
les condicions del lloc de treball



Personal dels agents URV menors d’edat

PGPRL-05 Protecció especial de treballadors

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
PROCEDIMENTS GENERALS

Codi: PGPRL-05
Edició: 1
Data: 15/12/2016
Pàg.: 5 de 9

La gestió derivada de les sensibilitats especials s’articulen en dos apartats:
6.1

Circuit de comunicació

La detecció de sensibilitat especial de treballadors pot sorgir a partir de:
 La petició dels treballadors a través de la comunicació immediata al responsable
de l’activitat, el qual ho ha de comunicar al seu servei de prevenció en el termini
no superior a un dia laborable per al personal URV (vegeu PGPRL-05-01
Comunicació de sensibilitat especial, d’aquest procediment general)
 La visita al servei de vigilància, on el tractament es fa de la mateixa manera que la
via de petició directa per part del treballador
El servei de prevenció, un cop hagi rebut la comunicació, n’ha d’informar immediatament
el seu servei de vigilància de la salut, per tal que aquest valori cada cas en concret i
pugui dur a terme el tràmit següent:


Visita mèdica al treballador



Elaboració del certificat d’aptitud mèdica, per a l’empresa, que ha d’indicar,
segons correspongui:
o apte per al seu lloc de treball
o apte amb condicions/limitacions
o no apte
o altres categories d’aptitud



Elaboració d’un informe complet per al treballador

En el cas d’un treballador URV amb el resultat d’aptitud condicionada o no apta, cal que
el servei de vigilància de la salut elabori un informe de recomanacions per a l’empresa,
el qual, complint amb la LOPD, ha de contenir les eines necessàries perquè l’empresa i
entitat puguin gestionar les accions i mesures correctores derivades.
El servei de vigilància de la salut ha d’enviar la documentació anterior a l’OPRL, en el
cas de treballadors URV, i a cada entitat en la resta de casos a través del tècnic
interlocutor de cada servei de prevenció o canals que consideri oportuns.
Un cop rebi la documentació anterior, l’OPRL ha d’actuar de la manera següent:
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 En el cas d’aptitud condicionada o amb limitacions o no apte:
o Comunicar-ho via CID a :





Responsable d’activitat
Supervisor
La Gerència URV
El Serveis de Recursos Humans

Cada entitat ha d’establir el circuit de comunicacions que consideri oportú perquè quedin
garantides la protecció del treballador i la seva sensibilitat especial, en els termes
indicats pel servei de vigilància de la salut.
6.2

Gestió que cal garantir

El responsable de l’activitat (RA), amb la finalitat d’assegurar una protecció correcta del
personal amb qui tingui una relació contractual, laboral, mercantil, administrativa o civil,
ha de:


Gestionar les recomanacions indicades pel servei de vigilància de la salut.



Elaborar i executar els procediments específics que calguin per al treball o
tasques que afecten personal al seu càrrec amb algun tipus de sensibilitat
especial.



Aplicar els procediments PGPRL-04 Procediment general de seguretat a la feina i
PGPRL-12 Vigilància de la salut.

Pel que fa als menors d’edat, el responsable de l’activitat (RA) ha de comunicar a la
Gerència la intenció d’acollir menors d’edat a la seva unitat, en un termini no inferior a
tres mesos abans que comencin les pràctiques relacionades. No es poden acollir menors
sense l’autorització expressa de la Gerència.
Aquesta comunicació s’ha de fer a través del qüestionari preventiu i la declaració
responsable, en què el responsable de l’activitat (RA) ha d’exposar les dades
sol·licitades. Aquest qüestionari s’ha de fer arribar a l’OPRL, que el deriva a la Gerència.
El responsable de l’activitat (RA) ha d’acreditar mitjançant la declaració responsable que
du a terme l’avaluació de riscos i que identifica els riscos associats amb el lloc de treball i
les persones amb algun tipus de sensibilitat.
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Acollida de menors
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 PGPRL-07-02 Full de consulta per al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la
URV
 Qüestionari preventiu i declaració responsable
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
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1. OBJECTE
Organitzar la gestió preventiva derivada de la coordinació d’activitats empresarials
entre els diferents agents implicats amb les tasques realitzades per personal URV, en
instal·lacions URV o per entitats que, amb o sense participació de la URV,
desenvolupen accions relacionades amb la institució, tot donant compliment a l’article
24 de la Llei de prevenció de riscos laborals referent a la coordinació d’activitats
empresarials, així com al RD 171/2004 que desenvolupa la Llei.

2. ABAST
Aquest procediment és d’aplicació a persones, físiques o jurídiques, que tenen una
relació contractual, laboral, mercantil, administrativa o civil amb la URV.

3. DEFINICIONS
Acte no habitual: activitat duta a terme tant en instal·lacions URV com a càrrec de la
URV que implica activitats no habituals que poden tenir alguna transcendència en
temes de prevenció de riscos laborals.
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV: document en què queda
reflectit el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases
d'activitat de l'empresa i la seva estructura organitzativa, amb la finalitat d'evitar o
reduir els riscos derivats del treball.
Procediment: document que descriu les diferents activitats que s’especifiquen al
sistema de prevenció, i estableix què cal fer, com cal fer-ho, quan i qui és la persona
responsable de fer-ho i quins registres s’han d’emplenar perquè quedi constància del
que s’ha dut a terme.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA


Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
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Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials
Llei 54/2003, de 12 de novembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals
Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

5. RESPONSABILITATS
El Comitè de Seguretat i Salut de la URV (CSS) ha de ser consultat i ha de participar
en la definició del procés de coordinació d’activitats empresarials.
L’OPRL és la responsable de gestionar la informació recollida als qüestionaris
preventius i la coordinació empresarial d’acord amb aquesta informació. També ha de
gestionar la coordinació entre totes les parts implicades del Model URV, amb la
definició d’un programa de coordinació.
La Secretaria General és la responsable de comunicar a l’OPRL i la FURV l’existència
d’una nova entitat.
El supervisor ha de vetllar perquè els responsables de l’activitat al seu càrrec
emplenin el qüestionari preventiu amb informació veraç i actualitzada i signin la
declaració responsable. Ha de lliurar la declaració responsable signada a l’OPRL i
vetllar per la correcta gestió derivada de les declaracions responsables, la normativa
vigent i la normativa pròpia de la URV.
El supervisor i el responsable de l’activitat han de dur a terme periòdicament el control
de condicions de les activitats que gestionen i interrompre l'activitat si consideren que
existeixen riscos no controlats.
El responsable de l’activitat ha d’emplenar el qüestionari preventiu, amb informació
veraç i actualitzada, i signar la declaració responsable, lliurar-la al supervisor i vetllar
per la correcta gestió que es deriva de les declaracions responsables, la normativa
vigent i la normativa pròpia de la URV.
El responsable de l’activitat ha de dur a terme periòdicament el control de condicions
de treball de les activitats al seu càrrec i interrompre l'activitat si considera que hi ha
situacions o actes insegurs.
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6. PROCÉS
La coordinació d’activitats empresarials sempre s’inicia quan el supervisor lliura al
responsable de l’activitat (RA) el qüestionari preventiu i la declaració responsable.
Aquest lliurament, previ a l’inici dels treballs, té l’objectiu de garantir, d’una banda, que
la URV rep la informació preventiva necessària per dur a terme la gestió preventiva
derivada de la concurrència i la contractació d’activitats, i d’una altra, que la URV rep
la informació preventiva necessària per dur a terme la gestió del Model URV per part
dels contractistes, unitats i entitats relacionades amb la URV.
La persona responsable del contracte és l’encarregada de lliurar a l’adjudicatari del
contracte el qüestionari preventiu. També ha de vetllar perquè aquest qüestionari
s’empleni i perquè la declaració responsable es generi, se signi i s’emeti en el temps i
la forma que es determini. Igualment, ha d’actualitzar el qüestionari preventiu i
generar una nova declaració responsable quan sigui necessari.
A partir del qüestionari preventiu emplenat pels responsables de l’activitat (RA) es
genera automàticament la declaració responsable, que ha de ser signada per aquests
i lliurada al supervisor a través de CID o Registre General, el qual l’ha de fer arribar a
l’OPRL, tal com s’exposa al PGPRL-22 Models preventius de la URV.
El lliurament de la documentació indicada a la declaració responsable es registra i
valida a través del PGPRL-14-01 Registre d’entrega de documentació, una còpia del
qual cal enviar a l’OPRL perquè la custodiï.
Sota cap concepte no es podran iniciar les tasques si no s’ha signat la declaració
responsable. Aquest incompliment pot comportar l’adopció de sancions i/o mesures
que seran proposades i acordades pels òrgans de govern oportuns, en cas que
s’escaigui, seguint la normativa de la URV.
El supervisor, a part d’assegurar que s’emplena el qüestionari preventiu i se signa la
declaració responsable, està obligat a complir les responsabilitats definides al Manual
de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV.
Els documents rebuts de les empreses contractistes són considerats registres del
Model URV i han de ser arxivats per les diferents unitats i/o entitats.
El tractament que cal donar a aquests registres es recull al procediment PGPRL-14
Gestió de documents i registres.
En cas d’actes no habituals, el responsable de l’activitat, que es correspon amb el
responsable de l’acte, ha d’emplenar el qüestionari preventiu, amb informació veraç i
actualitzada, i signar la declaració responsable.
Posteriorment, cal lliurar la declaració al supervisor de l’acte no habitual on es du a
terme l’activitat, el qual l’ha de fer arribar a l’OPRL.
El responsable de l’activitat i el supervisor han de vetllar, si s’escau, per la
contractació o elaboració d’un pla d’emergència/PAU específic per a l’acte no habitual
i pel lliurament a l’OPRL perquè el revisi. També han d’incorporar les propostes que la
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URV proposi, en el temps i la forma que es determini, les quals són vinculants per
poder dur a terme l’acte.
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7. FLUXOGRAMA
7.1 Coordinació i vigilància d’activitats empresarials
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COORDINACIÓ I VIGILÀNCIA D’ACTIVITATS EMPRESARIALS
SUPERVISOR/A

RESPONSABLE D’ACTIVITAT
(RA)

Lliurament de
Qüestionari
Preventiu

Realització del
Qüestionari
Preventiu

Garantia de la
realització en
temps i forma

OPRL

Signatura de la
Declaració
Responsable

El Supervisor/a és
Responsable de
Contracte?

No

Sí

Emissió de
Declaració
Responsable
signada

Recepció de la
Declaració
Responsable

Custòdia de la
documentació

Controls periòdics segons PGPRL-13

Coordinació d’activitats empresarials, segons normativa vigent i
Model URV
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7.2 Gestió d’actes no habituals

8. DOCUMENTS I REGISTRES
 PGPRL-14 Gestió de documents i registres
 PGPRL-22 Models preventius de la URV
 PGPRL-14-01 Registre d’entrega de documents
 Qüestionari preventiu / Declaració responsable
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1. OBJECTE
Establir el sistema que la URV ha de seguir per dur a terme comunicacions internes
entre els diversos agents URV i garantir la participació i consulta del personal dels
agents URV.
L’article 18, apartat 2, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, de prevenció de riscos
laborals estableix que l’empresari ha de consultar els treballadors i les treballadores, i
permetre la seva participació, en el marc de totes les qüestions que afecten la
seguretat i la salut en el treball. A més, els treballadors tenen dret a fer propostes a
l’empresari, així com als òrgans de participació i representació a l’empresa en matèria
de prevenció de riscos laborals (delegats de prevenció i comitès de seguretat i salut).
En aquest procediment s’estableix com es du a terme aquesta consulta i participació
dels treballadors. Així mateix, s’estableix la consulta amb les parts interessades
externes sobre els temes de seguretat i salut en el treball pertinents, quan sigui
apropiat.

2. ABAST
L’abast d’aquest procediment són totes les comunicacions internes o externes
relatives a la prevenció de riscos laborals que puguin tenir lloc a la URV.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Comitè de Seguretat i Salut (CSS): òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a
consultar regularment i periòdicament les actuacions de l'empresa en matèria de
prevenció de riscos. Ha d’estar constituït en totes les empreses o centres de treball
que tinguin cinquanta treballadors o més, i ha d’estar format pels delegats de
prevenció, d'una banda, i per l'empresari i/o els seus representants, en el mateix
nombre que el de delegats de prevenció, de l'altra.
Delegats de prevenció: representants dels treballadors amb funcions específiques en
matèria de prevenció de riscos en el treball.
Parts interessades: individu o grup d’individus, dins o fora del lloc de treball,
involucrats en matèria de prevenció de riscos laborals en una organització.
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Persones foranes: personal que, per la seva relació contractual, laboral, mercantil,
administrativa o civil amb la URV, no forma part dels agents URV.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
SPA: servei de prevenció aliè.
SPP: servei de prevenció propi.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA


Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria
de coordinació d’activitats empresarials



Llei 54/2003, de 12 de novembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals



Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el reglament dels serveis de
prevenció



Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

5. RESPONSABILITATS
L’OPRL de la URV és responsable de:
 Arxivar i custodiar tota la documentació i els registres generats com a
conseqüència de l’execució de les activitats descrites en aquest procediment
que generi o rebi.
El supervisor és responsable d’assegurar:
 La realització de la comunicació interna al personal dels agents URV ia
persones foranes a través dels canals que s’estableixen en aquest
procediment.
 L’establiment de canals amb l’OPRL, o SPP i SPA quan escaigui.
 L’emplenament i lliurament del qüestionari preventiu i l’emissió de la declaració
responsable.
PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta
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El Comitè de Seguretat i Salut de la URV (CSS) ha de ser consultat i ha de participar
en la proposta d’elaboració de la metodologia establerta per les comunicacions en
matèria de prevenció de riscos laborals entres les parts implicades.

6. PROCÉS
6.1

Comunicació interna dins les unitats o entitats

Cada entitat ha de consultar els dubtes preventius als serveis de prevenció i establir
el sistema de comunicació entre els treballadors al seu càrrec i el servei de prevenció.
Qualsevol persona dels agents URV pot participar en matèria de prevenció de riscos
laborals, mitjançant la comunicació de situacions de risc que hagi identificat, i pot
sol·licitar informació o proposar iniciatives o suggeriments en relació amb la matèria
als responsables de l’activitat a través del formulari PGPRL-07-01 Comunicat intern.
En aquest formulari es detalla:


Qui emet el comunicat



A qui va dirigit



Exposició detallada de l’assumpte



Data en què es fa el comunicat i signatura de la persona que l’emet

Aquests comunicats es poden fer arribar al receptor per diferents canals.
En cas que sigui necessària una resposta escrita a la comunicació interna rebuda, es
pot fer a través del mateix comunicat intern emplenant l’apartat destinat a l’efecte i
remetent-lo de nou a l’emissor. Cal guardar-ne una còpia.
En cas contrari, el receptor pot deixar registrat en aquest apartat un resum de la
resposta que hagi donat o pot adjuntar-ne una còpia i el mitjà que va utilitzar (format
de comunicat intern, publicació interna, tauler d’anuncis, correu electrònic, informació
verbal...). En ambdós casos, s’ha d’indicar la data de la resposta i la signatura del
responsable.
Cal donar una resposta en un termini màxim d’un mes a comptar a partir de la data de
recepció del comunicat intern.
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Comunicació a l’OPRL de la URV

En cas que les entitats o unitats requereixin la comunicació amb l’OPRL, aquesta s’ha
de gestionar a partir del PGPRL-07-02 Full de consulta del servei de prevenció de la
URV emès a través del supervisor.
L’OPRL de la URV es reserva el dret a no contestar les qüestions que no hagin estat
prèviament consultades als respectius SPP/SPA.
En cas que s’hagi comunicat una situació de risc detectada, l’OPRL de la URV ha de
fer una aproximació de la situació.
Un cop analitzada la comunicació o el suggeriment, en el termini màxim d’un mes a
comptar a partir de la data de recepció del comunicat a l’OPRL, aquesta ha d’informar
el sol·licitant de les mesures previstes i els seus terminis per eliminar o reduir el risc.
Si es tractar d’un tema que afecta diversos treballadors o la col·lectivitat en general,
se n’ha d’informar pels canals que es consideri adequats.
Si es considera necessari, les diferents unitats o entitats poden obrir una acció
correctora o preventiva (vegeu procediment PGPRL-18 Gestió de no-conformitats) per
tal d’analitzar amb més deteniment la comunicació o suggeriment.
Els agents URV poden sol·licitar al supervisor el resultat corresponent al qüestionari
preventiu elaborat pel responsable de l’activitat, seguint sempre les indicacions de
l’Assessoria Jurídica i la normativa vigent.
6.3

Altres mitjans per fer les comunicacions internes

Així mateix, les comunicacions internes poden ser realitzades mitjançant altres canals
de comunicació, com són:
 Reunions de treball: en les reunions que es tracten temes relacionats amb la
prevenció de riscos cal aixecar una acta amb la finalitat que quedi constància
escrita de la comunicació interna que ha tingut lloc a la reunió.
 Reunions periòdiques de seguiment entre OPRL i unitats URV: a la Guia de
criteris preventius s’estableix el criteri de reunions i la periodicitat.
 Reunions periòdiques de seguiment entre OPRL i entitats: l’OPRL du a terme
reunions periòdiques entre les entitats concurrents per edifici; el criteri de
periodicitat i convocatòria es defineix a la Guia de criteris preventius.
 Registre general per a les comunicacions des d’entitats alienes a la URV i el
CID per a comunicacions internes.

6.4 Informació i consulta als treballadors en matèria de seguretat i salut
laboral
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El responsable de l’activitat (RA) ha de consultar els treballadors/delegats de
prevenció i CSS amb l’adequada antelació l’adopció de decisions relatives a:


La planificació i organització del treball i la introducció de noves tecnologies, en
tot allò relacionat amb les conseqüències que aquestes puguin tenir per a la
seguretat i salut dels treballadors, derivades de l’elecció dels equips, la
determinació i l’adequació de les condicions de treball i l’impacte dels factors
ambientals en el treball



L’organització i el desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i
prevenció dels riscos professionals a l’entitat o unitat, incloent-hi la designació
del personal dels agents URV encarregat d’aquestes activitats



La designació dels treballadors encarregats de les mesures d’emergència



Canvis en l’organització preventiva



L’avaluació de riscos



El projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva



Qualsevol altra acció que pugui tenir efectes substancials sobre la seguretat i
salut dels treballadors

D’acord amb l’article 36.3 de la LPRL 31/1995, si els delegats de prevenció volen
elaborar un informe de resposta als punts anteriors, ho han de fer en el termini màxim
de quinze dies naturals, o bé en el temps imprescindible quan calgui adoptar mesures
adreçades a prevenir riscos imminents. Si transcorregut aquest termini no s’ha emès
l’informe, la URV, entitats o unitats han de posar en pràctica la seva decisió. Als
delegats de prevenció els és d’aplicació el que disposa l’apartat 2 de l’article 65 de
l’Estatut dels Treballadors, pel que fa al degut secret professional respecte de les
informacions a què tenen accés com a conseqüència de la seva actuació a l’empresa.
Així mateix, els responsables de l’activitat (RA) han d’informar tot el personal amb el
qual estableixin una relació contractual, laboral, mercantil, administrativa o civil dels
riscos generals i específics del seu lloc de treball que l’afecten i de les mesures de
protecció i prevenció adoptades per combatre’ls.
6.5 Tramesa de la informació i documentació
6.5.1 Tramesa a càrrec de l’OPRL de la URV
La informació i documentació de caràcter general del model URV elaborada per
l’OPRL s’ha de transmetre a través de reunions del Consell de Govern, reunions del
CSS o la comunicació amb els supervisors i, si escau amb els responsables de
l’activitat.
De la mateixa manera, la documentació de tipus específic i/o registres que les entitats
o unitats han d’elaborar i mantenir segons el Model URV i que l’OPRL sol·licita
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mitjançant la declaració responsable ha de ser tramesa des d’aquestes a l’OPRL a
través dels canals de comunicació anteriorment esmentats.
6.5.2 Tramesa a càrrec de les entitats o unitats de la URV
La informació i documentació de caràcter general o específica (elaborada per la
mateixa entitat o unitat) s’ha de trametre als treballadors a través dels canals de
comunicació que es considerin adients.
D’aquesta informació, quan calgui, cal guardar-ne justificant de recepció, tal com es
descriu en el procediment PGPRL-14 Gestió de la documentació i registres.

6.6 Comunicació externa
L’OPRL s’encarrega de mantenir la comunicació externa en tot allò relacionat amb la
prevenció de riscos laborals, seguint les indicacions del rector/a i en funció dels
recursos disponibles; no obstant això, el Consell de Govern és qui ha de decidir la
informació que s’ha de comunicar externament, al marge dels requisits mínims que
marqui el propi Model URV.
No sempre cal donar resposta per escrit a les comunicacions externes rebudes.
L’OPRL, en funció dels seus coneixements, les indicacions del rector/a (o
vicerector/a) o la gerència, de la legislació vigent, etc., és qui determina si cal donar la
resposta escrita. Amb la finalitat que quedin registrades totes les accions dutes a
terme, l’OPRL ha d’anotar a l’imprès on li ha arribat la comunicació si hi dóna
resposta verbal o si la comunicació no requereix cap resposta escrita.
Una còpia de la resposta és arxivada i custodiada per l’OPRL com a registre de la
comunicació de qüestions externes. Aquest informe s’identifica per la data d’emissió,
l’organisme al qual va dirigit i la matèria sobre la qual se sol·licita informació.
Cada vegada que es produeixi un accident/incident laboral, s’ha de comunicar al
Servei de Prevenció i, en cas necessari, el Servei de Recursos Humans ho ha de
comunicar a l’autoritat laboral, tal com indica el procediment PGPRL-09 Gestió
d’accidents, incidents i malalties professionals.
Pel que fa a la recopilació d’informació de fonts externes (com la legislació d’aplicació
a l’activitat), la metodologia seguida per la URV queda recollida en el procediment
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del seu compliment.
6.6.1 Persones foranes
Respecte a les persones foranes que no tenen cap relació contractual, laboral,
mercantil, administrativa o civil, les unitats o entitats reben un tríptic d’actuació en cas
d’emergència. Així mateix, totes les instal·lacions disposen de les senyalitzacions de
risc i emergència corresponents, seguint els criteris corporatius establerts al PGPRL22 Models preventius de la URV.

PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV

PROCEDIMENTS GENERALS

Codi: PGPRL-07
Edició: 0
Data: 07/03/2013
Pàg.:8 de 10

El supervisor ha de garantir que les persones foranes que accedeixen a les
instal·lacions compleixen amb els procediments i instruccions generals i específics del
Model URV i que es disposa de les mesures preventives corresponents.
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8. DOCUMENTS I REGISTRES
 PGPRL-09 Comunicació i investigació d’accidents, incidents i malalties professionals
 PGPRL-14 Gestió de la documentació
 PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment
 PGPRL-22 Models preventius de la URV
 PGPRL-07-01 Comunicat intern
 PGPRL-07-02 Full de consulta del servei de prevenció de la URV
 Qüestionari preventiu / Declaració responsable
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
 Guia de criteris preventius
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1. OBJECTE
Establir un procediment general d’actuació ràpida per al cas que es detecti un risc
greu i/o imminent que no hagi estat detectat en el moment d’avaluar els riscos en
cada lloc de treball, amb la finalitat de complir l’article 21 de la Llei de prevenció de
riscos laborals. Aquest procediment ha de permetre que la URV iniciï una sèrie
d’actuacions que garanteixin una resposta ràpida davant d’aquestes situacions.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica a tots els agents URV.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Avaluació de riscos: procés dirigit a estimar la magnitud dels riscos que no s’han
pogut evitar amb la finalitat d’obtenir la informació necessària perquè l’empresari
estigui en condicions de prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d’adoptar
mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures que cal adoptar.
Delegats de prevenció: representants dels treballadors amb funcions específiques en
matèria de prevenció de riscos en el treball.
Mesures correctores: accions destinades a corregir o minimitzar la probabilitat i/o
severitat de materialització d’un risc identificat a l’avaluació de riscos.
Procediment: document que descriu les diferents activitats que s’especifiquen al
sistema de prevenció, establint què cal fer, com cal fer-ho, quan i qui és el
responsable de fer-ho i quins registres s’han d’emplenar perquè quedi constància del
que s’ha dut a terme.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Risc greu i imminent: risc que resulta probable racionalment que es materialitzi en un
futur immediat i que suposi un dany greu per a la salut dels treballadors.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
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4. NORMATIVA


Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball



Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball



Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el
treball en compliment de l’article 21 de la LPRL 31/95



Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors d’equips de
protecció individual



Llei 31/1995, 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de
serveis laborals



Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l’article 24 de la
Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials



Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

5. RESPONSABILITATS
El responsable de l’activitat ha de donar resposta immediata davant l’avís de
qualsevol treballador que hagi detectat una situació de risc greu i imminent; aplicar les
mesures correctores necessàries en cas que les conegui, i avisar l’OPRL de la URV i
el servei de prevenció propi o aliè d’aquestes situacions de risc greu i imminent en
cas que desconegui les mesures correctores que cal aplicar.
En cas que s’hagin comunicat situacions de risc greu i imminent, l’OPRL de la URV
ha de presentar-se quan els responsables de l’activitat o delegats de prevenció ho
sol·licitin, per tal d’analitzar el risc i aplicar les mesures correctores necessàries.
El treballador ha de comunicar immediatament les situacions de risc al responsable
de l’activitat, en especial les de risc greu i imminent; seguir en qualsevol moment tots
els procediments de treball, ja siguin generals o específics, i qualsevol instrucció de
treball o normativa per desenvolupar les tasques, i aturar l’activitat en cas que
desconegui les mesures correctores que s’han d’aplicar per solucionar la situació de
risc greu i imminent.
El Comitè de Seguretat i Salut de la URV (CSS) ha de ser consultat i ha de participar
en la proposta d’elaboració de la metodologia establerta per les comunicacions en
matèria de prevenció de riscos laborals entre les parts implicades.
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6. PROCÉS
El responsable de l’activitat i/o qualsevol treballador que hagi rebut la comunicació
d’un risc greu o imminent ha de valorar la situació amb caràcter immediat i, si
desconeix com es corregeix o elimina el risc, ha d’aturar l’activitat i comunicar-ho a
l’OPRL o al servei de prevenció propi o aliè.
Davant d’una situació d’aquest tipus, s’ha d’aturar o paralitzar a l’instant l’activitat que
està sotmesa a aquest tipus de risc. Per tant, el treballador ha d’aturar l’activitat,
protegir-se i protegir la col·lectivitat amb les mesures de què disposi.
L’OPRL o el servei de prevenció propi o aliè han de valorar el risc i proposar les
mesures necessàries perquè es pugui reiniciar l’activitat.
El treballador pot acudir al seu responsable de l’activitat (RA) o a un delegat de
prevenció.
No es pot reiniciar l’activitat sense el vistiplau del responsable de l’activitat, l’OPRL i el
servei de prevenció propi o aliè.
L’OPRL de la URV pot sol·licitar l’ajut extern per avaluar el risc, determinar si hi ha
risc greu i imminent o no n’hi ha, i proposar mesures correctores.
Si el responsable de l’activitat o el delegat de prevenció coneix les mesures
correctores necessàries per eliminar el risc, les han d’aplicar immediatament i ha
d’avisar del fet l’OPRL de la URV i el seu servei de prevenció propi o aliè per tal que
coneguin la situació. Un cop aplicades aquestes mesures correctives, es pot reiniciar
l’activitat.
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1. OBJECTE
Definir com s’han d’investigar els accidents de treball (AT), els incidents i les malalties
professionals (EP; a partir d’ara, esdeveniment) que es produeixin a la URV o als
agents URV.
Definir com s’ha d’informar l’OPRL de la URV dels esdeveniments succeïts.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica a tot el personal URV i al de les entitats, FURV i
contractistes que poden patir un accident o incident en edificis URV.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Accident: succés no planificat que ha causat dany, afecció o altres pèrdues a
treballadors o a instal·lacions.
Avaluació de riscos: procés per valorar la magnitud de riscos inevitables, a través del
qual s’obté informació perquè es puguin prendre les decisions apropiades per adoptar
mesures preventives.
Delegats de prevenció: representants dels treballadors amb funcions específiques en
matèria de prevenció de riscos a la feina.
Incident: succés derivat d’una activitat laboral normal que pot produir pèrdues de
caràcter menor sense danys personals.
Malaltia professional: malaltia contreta com a conseqüència de la feina executada per
compte aliè en les activitats especificades normativament, i provocada per l'acció
d’elements o substàncies que s'indiquen, segons la normativa, per a cada malaltia
professional.
Mesures correctores: accions destinades a corregir o reduir la probabilitat i/o severitat
de materialització d’un risc identificat en l’avaluació de riscos.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
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Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de
serveis laborals
 Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes en matèria
de senyalització de seguretat i salut en el treball
 Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de
protecció individual
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials
 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal
 Manual de prevenció de riscos laborals de la URV

5. RESPONSABILITATS
El supervisor ha de comunicar a l’OPRL, en el temps i la forma que es determini, a
través del formulari PGPRL-09-01 Formulari de notificació d’accident, incident,
malaltia professional i investigació inicial, qualsevol esdeveniment ocorregut a
qualsevol persona, física o jurídica amb una relació contractual, laboral, mercantil,
administrativa o civil amb la URV, o bé que li hagi estat comunicat a través del
responsable de l’activitat.
El supervisor ha de dur a terme una investigació de l’esdeveniment i, si la URV
considera que cal fer-ne una de suplementària, ha d’acompanyar l’OPRL de la URV
durant aquesta investigació.
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El supervisor i responsable de l’activitat han de vetllar pel compliment de les mesures
correctores especificades en la investigació de l’esdeveniment, i han de complir i fer
complir aquest procediment general.
El delegat de prevenció o responsable de l’activitat pot acompanyar l’OPRL de la URV
durant la investigació de qualsevol esdeveniment.
L’accidentat ha de comunicar l’esdeveniment al responsable de l’activitat a través del
PGPRL-09-01 Formulari de notificació d’accident, incident, malaltia professional i
investigació inicial, en el temps i forma que es detalla en aquest procediment general.
A més, també ha de col·laborar en la seva investigació.
El personal dels agents URV ha de col·laborar durant la investigació de
l’esdeveniment i complir aquest procediment general.
El supervisor i el responsable de l’activitat han de valorar si cal actualitzar l’avaluació
de riscos, el qüestionari preventiu i la corresponent generació de la declaració
responsable. En cas que es requereixi una actualització d’avaluació de riscos, cal que
les unitats ho sol·licitin a través dels canals establerts per l’OPRL (PGPRL-07
Comunicació, participació i consulta, i la resta d’entitats a través del servei de
prevenció propi o aliè).
L’OPRL de la URV ha d’informar dels esdeveniments el CSS mitjançant les reunions
ordinàries posteriors.
El SRH i cada entitat/FURV, quan correspongui, han de comunicar els accidents a
l’autoritat competent i a la mútua d’accidents de treball seguint la normativa vigent.

6. PROCÉS
En aquest apartat es defineix el procediment de comunicació i investigació, així com
les accions derivades de l’informe d’investigació de l’esdeveniment.
Els passos que cal tenir en compte són:
6.1 Comunicació a la URV i investigació inicial de l’esdeveniment a càrrec de
la unitat o entitat
El supervisor i el responsable de l’activitat on s’ha produït l’esdeveniment notifiquen
els fets a l’OPRL de la URV mitjançant el formulari PGPRL-09-01 Formulari de
notificació d’accident, incident, malaltia professional i investigació inicial. Un cop
emplenat, el formulari s’ha d’enviar a l’OPRL de la URV en un termini igual o inferior a
tres dies laborables.
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El termini màxim per informar de qualsevol accident o incident per a treballadors URV
és d’un dia laborable. Passat aquest temps, la URV no ha d’acceptar l’esdeveniment
com a laboral, als efectes oportuns.
Si l’esdeveniment requereix atenció sanitària, el supervisor i el responsable de
l’activitat, o el mateix accidentat, han d’enviar un missatge electrònic al SRH amb
còpia a l’OPRL en què se sol·liciti el volant de visita a la mútua. Si l’accidentat no té
cobertura a través d’una mútua d’accidents del treball, ha de gestionar la visita
mitjançant la cobertura que correspongui.
El responsable de l’activitat ha d’assegurar l’elaboració i el manteniment al dia d’un
registre que detalli el centre d’assistència de cada treballador.
Al PGPRL-22 Models preventius de la URV es defineixen les dades de contacte amb
el SRH i l’OPRL, on cal enviar la comunicació de l’esdeveniment per sol·licitar atenció
sanitària a la mútua.
Al PGPRL-22 Models preventius de la URV i al PGPRL-06 Coordinació i vigilància
d’activitats empresarials es defineixen els tipus d’interlocutors i responsables que
poden establir contacte amb l’OPRL per les comunicacions d’aquest tipus.
En cas que es produeixin esdeveniments amb baixa, l’interlocutor responsable
d’emplenar el qüestionari preventiu i declaració responsable, definit al PGPRL-22
Models preventius de la URV, ha d’actualitzar el qüestionari preventiu i emetre la
declaració responsable.
La no-comunicació a l’OPRL d’un esdeveniment que hagi requerit atenció sanitària és
motiu de sanció. Aquestes mesures han de ser proposades i acordades pels òrgans
de govern oportuns, en cas que s’escaigui, seguint la normativa de la URV.
El CSS ha de ser informat per l’OPRL dels esdeveniments mitjançant les reunions
ordinàries posteriors al succés.
El SRH ha de comunicar els accidents a l’autoritat competent i a la mútua d’accidents
de treball.
6.2 Ampliació de la investigació de l’esdeveniment a càrrec de la URV
Un cop notificat l’esdeveniment a l’OPRL i proposades les causes i mesures
correctores, si es considera necessari l’OPRL pot fer-ne una anàlisi més àmplia
entrevistant-se amb les persones i visitant les instal·lacions que consideri oportú.
L’OPRL pot sol·licitar que l’acompanyi personal tècnic, tant propi com aliè, si
considera que poden aportar coneixement o informació de valor afegit a la
investigació. La col·laboració sol·licitada pot ser presencial i documental, i s’ha
d’atendre en el temps i la forma que l’OPRL sol·liciti.
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En aquest cas, l’OPRL ha de fer un informe i lliurar-lo al supervisor, al responsable de
l’activitat, al vicerector responsable de prevenció de riscos laborals a la URV i al CSS.
En aquest informe s’han de proposar causes i mesures correctores i definir-ne els
responsables.
Les mesures correctores proposades per l’OPRL són vinculats per a la unitat o entitat
destinatària, i si no es compleixen la URV pot prendre les mesures que consideri
oportunes. Aquestes mesures han de ser proposades i acordades pels òrgans de
govern oportuns, en cas que s’escaigui, seguint la normativa de la URV.
Els delegats de prevenció, la persona implicada en l’esdeveniment (sempre que sigui
possible), el supervisor, el responsable de l’activitat i els testimonis poden participar
en la visita que l’OPRL du a terme per investigar l’esdeveniment.

6.3 Comunicació de les causes i mesures correctores a la col·lectivitat
L’OPRL pot informar el supervisor i el responsable de l’activitat dels esdeveniments
succeïts per fer recomanacions que mitiguin els efectes a la col·lectivitat i/o a la unitat
o entitat. Aquesta comunicació s’ha de dur a terme a través d’una comunicació als
supervisors de les unitats i entitats corresponents, i complint amb la normativa de la
Llei orgànica de protecció de dades.
6.4 Planificació de mesures correctores
Les mesures correctores derivades de la investigació d’un esdeveniment han de ser
incloses a la planificació anual (vegeu el procediment PGPRL-02 Planificació de
l’activitat preventiva).
6.5 Anàlisi estadística d’esdeveniments
L’OPRL de la URV ha d’estudiar anualment la sinistralitat de la URV i fer-ne una
anàlisi estadística.
Els supervisors han d’establir mecanismes per actualitzar el qüestionari preventiu i la
declaració responsable amb l’objectiu de comunicar la sinistralitat anual, de tal
manera que la URV pugui conèixer la seva situació d’accidentalitat, referenciada amb
la seva empresa i amb el seu sector.
6.6 Distribució de la còpia de l’informe d’investigació
L’informe d’investigació ampliat s’ha de lliurar al supervisor, al responsable de
l’activitat, al CSS i al vicerector responsable de prevenció de riscos laborals a la URV,
si s’escau.
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1. OBJECTE
Descriure l’organització i garantir el procediment que cal seguir davant possibles
situacions d’emergència als edificis URV, per tal d'adoptar les mesures necessàries
en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació i/o confinament dels
agents URV.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica a tots els edificis URV i a totes les persones que
siguin a les instal·lacions de la URV en el moment de l’emergència, tant si són
membres de la URV com si no ho són.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Accident: succés no planificat que ha causat un dany, una afecció o altres pèrdues als
treballadors o a les instal·lacions.
Cap d’emergència: màxima autoritat de l’empresa durant l’emergència, responsable
d’assumir la direcció i el control de totes les actuacions durant l’emergència i
d’adoptar les decisions necessàries fins que arribin les ajudes externes.
Cap d’intervenció: persona que dirigeix en primera instància totes les actuacions que
es duen a terme per combatre l’emergència, valora l’emergència i assumeix la
direcció i coordinació dels equips d’intervenció.
Centre d’alarmes i control: nus de comunicacions durant l’emergència. Estableix les
comunicacions necessàries per mobilitzar equips, cercar ajuda externa o aconseguir
dades i informacions sobre l’emergència.
Comitè d’autoprotecció: equip que té com a missió preveure i assessorar les accions
de gestió, implantació i manteniment del pla d’autoprotecció.
Director del PAU: persona amb autoritat, responsable de la gestió del pla
d’autoprotecció i de les seves revisions i actualitzacions.
Equip de primera intervenció: equip d’intervenció de nivell bàsic.
Equip de segona intervenció: equip d’intervenció de nivell avançat.
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Equip de suport a l’evacuació i confinament: grup de persones que actua en cas d’una
emergència amb funcions de suport davant d’una evacuació o confinament, d’acord
amb la formació rebuda.
Identificació del perill: procés de reconeixement d’un perill existent i la definició de les
seves característiques.
Incident: succés no planificat que pot concloure amb accident.
Intervenció: resposta a l’emergència per combatre’n l’origen i protegir i auxiliar les
persones, els béns i el medi ambient.
Perill: font o situació de dany potencial en termes de lesió o dany a la salut, a la
propietat, a l’entorn de treball o a la combinació d’aquests.
Pla d’emergència: conjunt d’accions ordenades orientades a controlar inicialment les
emergències i a planificar l’organització humana amb els mitjans necessaris per
garantir la seguretat i la salut de les persones.
Pla d’autoprotecció (PAU): document que preveu per a una determinada activitat,
instal·lació, centre, establiment o dependència les emergències que es poden produir
com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les de l’entorn, així com les mesures
de resposta davant situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els
puguin afectar. Els plans d’autoprotecció s’han de fonamentar en una anàlisi del risc
intern i extern i l’han d’incloure.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Risc: eventualitat de danys col·lectius que es poden produir per fets de qualsevol
naturalesa. S’acostuma a expressar en pèrdues o danys anuals esperats (com
víctimes/any o euros/any). També s’acostuma a expressar quantitativament com el
producte de la probabilitat que succeeixi el fet pels danys esperats.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Tècnic acreditat: persona que compta amb la formació que exigeixen l’article 17 del
Decret 82/2012, de 29 de juny, i l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre.

4. NORMATIVA
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
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 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament de serveis
de prevenció
 Norma UNE 18001:2007
 Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció
 Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del
personal tècnic competent per a l’elaboració dels plans d’autoprotecció en
l’àmbit de la protecció civil
 Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la norma bàsica
d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicades a
activitats que puguin originar situacions d’emergència
 Manual de gestió i prevenció de riscos laborals de la URV (MGPRL)

5. RESPONSABILITATS
El supervisor ha d’assegurar la posada en coneixement del personal al seu càrrec de
l’actuació en cas d’emergència.
El responsable de l’activitat ha d'assegurar que el personal al seu càrrec coneix la
manera d’actuar en cas d'emergència. A més, ha de nomenar membres al seu càrrec
per formar part de l'equip d'emergència i ha d’elaborar i implantar un protocol
d'actuació en cas d'emergència alineat amb el PAU/PEI del centre URV que ocupa.
El responsable de l’activitat ha de donar resposta a través del qüestionari preventiu de
la voluntat de realitzar un acte no habitual de rellevància en prevenció de riscos.
L’SRM ha de col·laborar amb l’OPRL en la redacció del PAU, i també ha de lliurar i
mantenir a l’abast del tècnic competent les llicències d’activitats, la documentació
tècnica i els plànols, els quals ha d’editar segons la documentació descrita pel Decret
82/2010 i pel comitè d’autoprotecció.
La URV ha de complir amb els requisits de l'article 20 de la LPRL 31/1995 i del Decret
82/2010.
La URV pot revisar els protocols d'actuació en cas d'emergència, així com el PEI i
PAU que consideri oportuns, que han d’introduir els canvis, si escau, en el temps i la
forma que la URV determini.
L'OPRL, amb la col·laboració del comitè d'autoprotecció, ha d'impulsar el
manteniment dels plans d'autoprotecció i PEI i ha de valorar l'adequació al Model
URV dels documents elaborats per la FURV i el RA/supervisor a través dels
mecanismes de control corresponents.
La FURV ha d'elaborar i implantar els PAU i PEI dels edificis URV que gestiona, de
manera alineada amb el Model URV.

PGPRL-10 Mesures d’emergència

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
PROCEDIMENTS GENERALS

Codi: PGPRL-10
Edició: 0
Data: 07/03/2013
Pàg.: 5 de 14

El director/a del centre, el/la gerent o la FURV, segons sigui el cas, ha d’assumir la
figura de director del pla d’autoprotecció per als edificis gestionats per la URV sense
figura jeràrquica única, així com els recursos necessaris per satisfer les necessitats
descrites en aquest procediment.
El Comitè de Seguretat i Salut de la URV (CSS) ha de ser consultat i ha de participar
en la definició de l’organització en situacions d’emergència.
El comitè d’autoprotecció ha de col·laborar amb el tècnic acreditat en la redacció del
PAU i ha de preveure i assessorar les accions de gestió, implantació i manteniment
del pla d’autoprotecció.

6. PROCÉS
La URV organitza el seu sistema de prevenció i actuació davant emergències
mitjançant els recursos següents:


Inventari de requisits bàsics de material per a edificis i revisions periòdiques



Definició d’estructura de recursos humans bàsics que cal garantir



Elaboració i revisió del pla d’emergència, PAU i PEI

6.1 Requisits bàsics de material per a edifici
Els edificis URV han de disposar dels recursos materials mínims per ser utilitzats, si
escau, en cas d’emergència. A la Guia de criteris preventius es detalla el criteri de
responsabilitats per a cada nivell d’aquests recursos, en relació amb la ubicació, el
manteniment i la reposició.
6.1.1 Revisions periòdiques dels recursos materials bàsics
La URV és la responsable de fer els controls periòdics de l’estat dels edificis que
gestiona.
Pel que fa als edificis URV gestionats per la FURV, aquesta i les entitats presents són
les responsables de fer els controls periòdics de l’estat dels recursos materials
descrits al punt anterior.
Respecte als edificis URV gestionats per la URV, aquesta és la responsable de fer els
controls periòdics de l’estat correcte dels recursos materials descrits al punt anterior.
A la Guia de criteris preventius es descriuen els documents de control que cal
documentar.
Amb relació als edificis URV cedits i gestionats per una entitat participada per la URV,
l’entitat és la responsable de fer els controls periòdics de l’estat correcte dels recursos
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materials descrits al punt anterior. A la Guia de criteris preventius es descriuen els
models dels documents de control que es poden utilitzar per documentar-se.
La FURV o l’entitat han d’acreditar el compliment d’aquest punt mitjançant el
qüestionari preventiu i la declaració responsable.
6.2 Estructura de recursos humans mínima
Tots els edificis URV poden disposar d’un comitè d'autoprotecció, tant si els hi obliga
el Decret 82/52010 com si no. La URV és qui indica si un edifici URV sense aquesta
obligació legal està obligat a constituir-lo. L’estructura es pot trobar al PGPRL-22
Models preventius de la URV.
L’equip d’emergència d’un edifici URV ha de seguir l’esquema de la guia de centres
docents del Decret 82/2010. L’OPRL n’ha de proposar l’esquema bàsic, del qual
formen part tant personal URV com personal contractista o d’entitats.
Les fitxes d’actuació de cada figura són als PAU.
La direcció del PAU recau sobre la màxima figura jeràrquica del centre. Aquesta, en
col·laboració amb el personal del centre, tant propi com extern, ha de facilitar a la
URV-FURV el nom dels membres de l’equip d’emergència, així com totes les dades
necessàries per poder redactar el pla d’autoprotecció.
En el cas d’edificis gestionats per la FURV, on no hi ha una única figura jeràrquica, la
figura del director del PAU recau sobre la gerència de la FURV. En el cas d’edificis
gestionats per la URV sense una figura jeràrquica única, com l’edifici de rectorat o
serveis centrals, la figura de director del PAU recau sobre la gerència de la URV.
Qualsevol càrrec té assumides, pel fet de la seva posició jeràrquica superior a la de
l’equip que gestiona, tasques dins de l’equip d’emergència.
Qualsevol treballador d’una empresa contractista amb personal fix a la URV pot ser
proposat com a membre de l’equip d’emergència. A través del qüestionari preventiu i
la declaració responsable es defineix la informació necessària que la URV requereix.
L’esmentat membre no pot renunciar al càrrec fins que sigui substituït.
El personal de l’SRM i de l’empresa de manteniment d’instal·lacions generals ha
d’assumir funcions de l’equip d’emergència i, per tant, forma part de l’equip
d’emergència, prioritàriament en posicions d’intervenció. El tècnic de manteniment de
campus té responsabilitats en el marc de la intervenció.
El personal de l’empresa de seguretat i el personal de consergeria també forma part
de l’equip d’emergència, prioritàriament com a centre de control i ajuda externa.
El degà o director de centre té el càrrec de cap d’emergència.
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Els directors de departament tenen prioritàriament el càrrec de cap d’evacuació equip d’evacuació - equip d’intervenció del seu departament.
El responsable de l’activitat té prioritàriament el càrrec de cap d’intervenció - equip
d’intervenció - equip d’evacuació/confinament.
El personal de consergeria ha de participar de manera activa en les proves mensuals
que es fan als edificis.
6.2.1 Nomenaments, designacions, formació i política de substitucions
L’OPRL proposa al comitè d’autoprotecció (si està constituït) el nombre de persones
que han de formar l’equip d’emergència, indicant les zones, el nombre d’equips i la
dimensió de cadascun.
El supervisor ha de nomenar els treballadors complint amb l’article 30 de la LPRL i
seguint l’estructura indicada pel comitè d’autoprotecció.
El personal acadèmic que sigui designat membre d’emergència ha de tenir un
nomenament formal del rector/a.
El personal d’administració i serveis que sigui designat membre d’emergència ha de
tenir un nomenament formal del/de la gerent.
Pel que fa al personal no URV que sigui designat membre d’emergència, el supervisor
i responsable de l’activitat ha de fer un nomenament formal comunicant aquest fet a
través del qüestionari preventiu i la declaració responsable.
La Guia de criteris preventius (GCP), aprovada pel Consell de Govern, defineix la
durada dels nomenaments dels membres de l’equip d’emergència, que durant aquest
període no poden renunciar a la designació. Cada junta de centre pot aprovar els
canvis que consideri oportuns, definint temporalitats de nomenament inferiors a les
marcades a la GCP i assumint la despesa de la formació que se’n derivi.
Un membre nomenat pot ser substituït a petició del cap d’emergència. L’OPRL ha de
fer la gestió de nomenament i substitució a través de l’Assessoria Jurídica.
Davant de baixes dels membres de l’equip d’emergències, aquests ho han de
comunicar al cap d’emergència, el qual, en cas que ho apliqui, ha de nomenar un
membre substitut o ha de valorar la substitució.
El cap d’emergència ha de comunicar-ho a l’OPRL, la qual ha d’organitzar la
planificació de la formació.
El responsable de l’activitat ha de posar en coneixement del personal al seu càrrec el
contingut complet del PAU i PEI i facilitar l’accés a la formació del PAU (vegeu
PGPRL-03 Formació i informació, PGPRL-06 Coordinació d’activitats empresarials i
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PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta), que s’acredita a través del
qüestionari preventiu i la declaració responsable.
Tots els treballadors de la URV han de rebre una formació general en emergències.
Si es té algun càrrec específic dins del pla d’emergències, aquesta formació s’ha de
complementar amb una d’específica segons les funcions implícites del càrrec dins del
pla, que ha de ser costejada per la mateixa unitat o estructura, tal com s’explica al
PGPRL-03 Formació i informació.
L’OPRL forma els membres dels equips nomenats, tal com indica la Guia de criteris
preventius.
Les entitats/FURV han de formar els seus membres en la manera d’actuar en cas
d’emergència.

6.3 Elaboració dels PAU i PEI
Qualsevol edifici URV ha de disposar d’un PAU o un PEI i amb protocols d’actuació
en cas d’emergència.
Tots els espais experimentals han de disposar d’un protocol d'actuació en cas
d'emergència, elaborat i implantat pel responsable de l’activitat, el qual ha d’estar
alineat amb els PAU o PEI del centre que ocupa.
El comitè d’autoprotecció ha de col·laborar amb el tècnic acreditat en la redacció del
PAU seguint les normes de funcionament establertes pel comitè mateix.
La FURV redacta o contracta els PAU i PEI dels edificis que gestiona, en coordinació
amb la URV, que han d’estar alineats amb el model URV establert.
En el cas que la FURV delegui l’elaboració dels PAU de les entitats que gestiona a
l’OPRL de la URV, el cost d’aquesta repercuteix seguint les mesures proposades i
acordades pels òrgans de govern oportuns, en cas que escaigui, seguint la normativa
de la URV.
La URV lidera la redacció contractació dels PAU dels edificis de la URV gestionats
per la URV, en funció del recursos que li siguin aportats.
Si una unitat URV vol que l’OPRL redacti el protocol, ho ha de sol·licitar amb
l’antelació necessària a través dels canals establerts al PGPRL-07 Comunicació,
informació i consulta.

PGPRL-10 Mesures d’emergència

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
PROCEDIMENTS GENERALS

Codi: PGPRL-10
Edició: 0
Data: 07/03/2013
Pàg.: 9 de 14

6.3.1 Actes no habituals
En el cas d’actes no habituals fora de la URV, el responsable de l’activitat ha
d’adherir-se al PAU-PEI del titular de l'espai on ha de dur a terme la tasca, i ha de
redactar i implantar un protocol d'actuació en cas d'emergència alineat a aquest
document preventiu i acte en concret.
En el cas d’actes no habituals a la URV, el responsable de l’activitat ha d'adherir-se al
PAU-PEI de l'edifici o espai on ha de dur a terme la tasca, i ha de redactar i implantar
un protocol d'actuació en cas d'emergència alineat a aquest document preventiu i acte
en concret.
El personal URV pot comptar amb l’assessorament de l’OPRL per redactar el protocol
i la gestió amb el titular, en el cas que un acte no habitual es dugui a terme en un
espai no URV.
Prèviament a la realització d’un acte no habitual, de rellevància en matèria de
prevenció de riscos, cal emplenar el qüestionari preventiu i assegurar el compliment
del Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV (vegeu apartat 4.2.6
Responsable d’activitats no habituals).
6.3.2 Revisió dels PEI i PAU
Cada supervisor i responsable de l’activitat (RA) ha de revisar el seu protocol
d’actuació en cas d’emergència en els mateixos períodes que es fa el simulacre del
PAU.
Anualment es realitza un simulacre en els termes descrits al Decret 82/2010. El
resultat ha de ser registrat seguint el que es descriu en aquest decret.
Els PAU s’han de revisar tenint en compte el que estableix el mateix decret.
Altres actuacions necessàries per dur a terme el manteniment dels plans d’actuació
d’emergència en cas d’emergència són:


Cursos periòdics de formació i entrenament del personal, que apareixen
definits en el pla de formació (vegeu procediment PGPRL-03 Formació i
informació i la Guia de criteris preventius)



Manteniment i revisió de les instal·lacions d’extinció d’incendis, realitzades
periòdicament pel servei de manteniment que es tingui contractat i
trimestralment pel responsable designat per l’empresa mitjançant PGPRL-1001 Revisió trimestral d’instal·lacions de protecció contra incendis. Si són
edificis gestionats per la FURV, l’SRM n’assumeix el manteniment
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Inspeccions de seguretat per comprovar si es compleixen les mesures
recomanades en el document de plans d’emergència



Simulacres d’evacuació/confinament, dels quals cal deixar constància escrita
en un informe. Aquests informes de simulacres han de ser arxivats per la unitat
o entitat i el Consell de Govern els ha de tenir en compte per a la revisió del
sistema (vegeu PGPRL-17)
6.3.3 Actuació bàsica en cas d’emergència a la URV

Tots els centres de la URV han de tenir el seu PAU i protocol d’actuació en cas
d’emergència a disposició dels serveis externs (bombers, serveis sanitaris, autoritats,
etc.).
Cada supervisor i responsable de l’activitat ha de vetllar perquè el personal al seu
càrrec conegui com cal actuar en cas d’emergència i ho ha de fer saber a través del
qüestionari preventiu a l’OPRL de la URV.
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Actes no habituals amb rellevància en prevenció de riscos

8. DOCUMENTS I REGISTRES


PGPRL-03 Formació i informació



PGPRL-06 Coordinació i vigilància d’activitats empresarials
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PGPRL-17 Revisió del sistema per direcció



PGPRL-22 Models preventius de la URV



PGPRL-10-01 Revisió trimestral d’instal·lacions de protecció contra incendis



Pla d’autoprotecció dels edificis URV (PAU)



Plans d’actuació en cas d’emergència (PEI) dels diferents espais experimentals



Qüestionari preventiu / Declaració responsable
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Guia de criteris preventius
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1. OBJECTE
Establir els criteris preventius generals que s’han de seguir en les compres i les
contractacions realitzades per la URV.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica als responsables de compres de les diferents
unitats i a l’Oficina de Contractació i Compres de la URV, i també a qualsevol
treballador de la URV que faci compres o sol·licituds de comandes.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Contractes del sector públic: contractes sotmesos al Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
Contractes d’obra: contractes que tenen per objecte dur a terme una obra o executar
algun dels treballs enumerats a l’annex I del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre,
o realitzar, per qualsevol mitjà, una obra que respongui a les necessitats
especificades per l’entitat del sector públic contractant.
Contractes de serveis: contractes que tenen per objecte prestacions consistents a
desenvolupar una activitat o adreçades a obtenir un resultat diferent d’una obra o un
subministrament.
Contractes de subministraments:
 Contractes en què l’empresari s’obliga a lliurar una pluralitat de béns de forma
successiva i per preu unitari, sense que la quantia total es defineixi amb
exactitud en el moment de subscriure el contracte, perquè els lliuraments estan
subordinats a les necessitats de l’adquirent.
 Contractes que tenen per objecte adquirir i arrendar equips i sistemes de
telecomunicacions o tractar la informació, els dispositius i programes, i la
cessió del dret d’ús d’aquests últims, excepte els contractes per adquirir
programari desenvolupat a mida, que es consideren contractes de serveis.
 Contractes que tenen per objecte fabricar una cosa o coses que l’empresari ha
d’elaborar d’acord amb unes característiques peculiars fixades prèviament per
l’entitat contractant, encara que aquesta s’obligui a aportar, totalment o
parcialment, els materials necessaris.
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Declaració d’autoconformitat: declaració de conformitat, però sense la referència a
l’organisme notificador, ja que no cal que hi intervingui.
Declaració de conformitat: procediment de certificació mitjançant el qual el fabricant, o
el seu representant, declara que les màquines comercialitzades compleixen tots els
requisits essencials de seguretat i salut corresponents. Consta de:


Nom i adreça del fabricant (o representant), descripció de la màquina,
disposicions a les quals s’ajusta la màquina, funció de seguretat que
realitza el component, tipus de certificació i dades de l’organisme
notificador que hi hagi intervingut (examen CE, amb certificat de recepció i
certificat d’adequació), referència a les normes de conformitat.

Equips de treball: qualsevol màquina, vehicle, eina, útil, aparell, instrument o
instal·lació utilitzat a la feina.
Marcatge CE de conformitat: marcatge format per les lletres CE amb unes dimensions
mínimes de 5 mm. Consta de:


Marcatge CE visible amb les últimes xifres de l’any de fabricació, el nom i
l’adreça del fabricant, la designació de la sèrie o model i el número de
sèrie, si n’hi ha.

Obra: resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil que estigui
destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, i que tingui per
objecte un bé immoble.
Oficina de prevenció: conjunt de mitjans humans i materials necessaris per dur a
terme les activitats preventives, amb la finalitat de garantir la protecció adequada de
la seguretat i la salut dels treballadors i d’assessorar l'empresari, els treballadors i els
seus representants, i els òrgans de representació especialitzats.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Responsable de contracte: persona física o jurídica vinculada a l’ens, organisme o
entitat contractant, o que hi és aliena, a la qual correspon supervisar l’execució d’un
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins l’àmbit de les facultats
que aquells li atribueixen.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l'obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
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4. NORMATIVA
 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic
 Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball,
modificada pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, sobre les
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors
dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura
 Reial decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes
industrials
 Reial decret 1644/2008, de 10 de octubre, pel qual s’estableixen les normes
per a la comercialització i posada en servei de les màquines
 Reial decret 1580/2006, de 22 de desembre, pel qual es regula la compatibilitat
electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics


Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre
classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses, modificat pel
Reial decret 717/2010, de 28 de maig, i la Llei 8/2010, de 31 de març

 Reial decret 773/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització d’equips de protecció individual per part dels
treballadors
 Reial decret 1407/1992, que regula les condicions de comercialització i lliure
circulació intracomunitària d’equips de protecció individual, modificat pel Reial
decret 159/1995, complementat per la Resolució de 25 d’abril de 1996, en la
qual es publica la informació complementària establerta pel Reial decret
1407/1992. A més, amb posterioritat, hi ha l’Ordre de 20 de febrer de 1997,
que modifica l’annex del Reial decret 159/1995
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

5. RESPONSABILITATS
El supervisor i responsable de l’activitat, l’OCC o qualsevol persona assignada han de
complir i fer complir aquest procediment, tenint en compte els criteris documentals,
higiènics, de seguretat i ergonòmics establerts, que s’han d’aplicar en qualsevol
compra realitzada per la URV. També han d’arxivar la documentació rebuda.
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El supervisor i responsable de l’activitat ha de vetllar perquè tots els equips ubicats
dins les instal·lacions de la URV compleixin tots els requisits que s’exposen en aquest
procediment.
El responsable de contracte ha d’assegurar que el licitador emplena, dins el termini i
en la forma escaient, el qüestionari preventiu i que genera i signa la declaració
responsable. Aquesta declaració s’ha d'incloure a l'expedient de contractació. A més,
el responsable de contracte ha de contractar d'acord amb els criteris de selecció de
proveïdors.
L’OPRL, a través dels controls periòdics establerts a la Guia de criteris preventius,
ha de seguir i controlar el procés desenvolupat pels responsables de contracte.
En cas de contractes custodiats per l’OCC, l’OPRL ha de fer arribar una còpia de la
declaració signada perquè sigui incorporada a l’expedient de contractació.
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) ha de ser consultat i ha de participar en la
definició dels criteris preventius generals que se segueixen en les compres i les
contractacions fetes per la URV.
L’OCC ha d'avaluar i homologar els proveïdors. Amb aquesta finalitat, ha d’incloure
els criteris preventius del Model URV als criteris vigents i incorpori-hi el qüestionari
preventiu i la declaració responsable signada com un requisit més.

6. PROCÉS
En relació amb les compres o adjudicacions tramitades des de l’OCC:
Els plecs administratius i tècnics dels contractes públics han d'incloure
clàusules específiques sobre l’obligatorietat de l’empresa adjudicatària de
complir amb allò requerit en matèria de prevenció de riscos laborals tant per la
legislació aplicable com per la normativa de la URV.


Cal incorporar la declaració responsable signada dins de l'expedient de
contractació.


El responsable de la compra ha de basar obligatòriament el criteri de compra en els
criteris preventius següents:
Criteris de documentació en matèria de prevenció de riscos laborals i
homologació de proveïdors





Criteris higiènics i de seguretat



Criteris ergonòmics
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En cas de dubte, els responsables de compres poden sol·licitar l’assessorament als
seus serveis de prevenció, perquè els facin una relació dels criteris específics
preventius que cal tenir en compte per fer la compra.

6.1 Criteris de documentació
Prèviament a qualsevol contractació, durant el procés de selecció, i abans d’adquirir
qualsevol servei, subministrament, equip de treball o producte, etc. que hagi de ser
utilitzat o instal·lat a la URV, cal tenir en compte els criteris d’homologació i
certificació, tal com s’ha expressat en el PGPRL-04 Seguretat a la feina i a les
instruccions derivades.
L’OCC, amb la col·laboració del responsable de contracte i l’OPRL, ha d'avaluar i
homologar els proveïdors. Amb aquesta finalitat, ha d’incloure els criteris preventius
del sistema de prevenció de la URV als criteris vigents, i ha d’incorporar-hi el
qüestionari preventiu i la declaració responsable signada com un requisit més del
procés de licitació i adjudicació.
Entre altres requisits, no es pot adquirir cap producte/equip que no disposi de: la
declaració CE de conformitat, o d’autoconformitat (segons el cas); el manual
d’instruccions de l’equip en català o en espanyol; l'etiqueta i la fitxa de seguretat, en el
cas que sigui un producte perillós, i el certificat del fabricant que acrediti que el
producte/equip compleix la normativa europea i espanyola referent a la seguretat
laboral.
Tota la documentació que acompanyi el producte o l’equip que es vulgui adquirir ha
d’estar escrita com a mínim en català o en espanyol.
El responsable de contracte, si es tracta d’un servei o una obra, ha de lliurar el
qüestionari preventiu a l’adjudicatari i vetllar perquè aquest l'acompleixi dins el termini
establert i en la forma escaient, i ha de generar, signar i emetar la declaració
responsable corresponent.
El responsable de contracte ha de vetllar perquè el servei es dugui a terme complint
la normativa de prevenció de riscos laborals, i ha de sol·licitar assessorament al seu
servei de prevenció, quan ho consideri oportú, seguint el PGPRL-07 Comunicació,
participació i consulta.
6.2 Criteris d’higiene i seguretat
Cal adquirir el servei, el subministrament, el producte, etc. que pugui generar menys
riscos específics a la col·lectivitat, sempre que això sigui tècnicament viable, d'acord
amb les instruccions associades al PGPRL-04 Seguretat a la feina (per exemple:
equips que generin menys soroll, que no alterin la seguretat del lloc de treball o que
impliquin menors altures de treball; productes que siguin menys tòxics, etc.).
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6.3 Criteris d’ergonomia
Cal adquirir el servei, el subministrament, el producte, etc. que s’adapti millor al lloc
de treball, a la ubicació definitiva i/o als treballadors implicats, sempre que sigui
tècnicament viable.
En el cas que siguin equips mòbils, s’ha de tenir en compte la facilitat de manipulació i
escollir prioritàriament els que facilitin manipular càrregues, els que evitin postures
forçades i els que impliquin menys moviments repetitius.

7. FLUXOGRAMA
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1. OBJECTE
Definir les línies generals bàsiques que cal establir relatives a la vigilància de la salut,
relacionades amb els diferents llocs de treball de la URV.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica a totes les unitats o entitats de la URV, i a tots
els agents URV que estableixin una relació contractual amb la URV.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Certificat d’aptitud mèdica: resultat de la revisió mèdica dirigit a l’organització i on
només s’especifica si el treballador és apte, apte amb observacions o no apte.
Apte per al seu treball: el treballador pot dur a terme les feines inherents al seu lloc de
treball habitual.
No apte per al seu treball: el treballador no pot dur a terme les feines inherents al seu
lloc de treball habitual.
Apte condicionat per al seu treball: el certificat d’aptitud mèdica del treballador s’ha
d’acompanyar d’un informe de recomanacions on cal despecificar quines feines pot
fer i quines no pot fer mentre es trobi en aquesta situació.
Informe de recomanacions: informe mèdic que acompanya els certificats d’aptitud
mèdica, dirigits a l’empresari, en els casos de “apte condicionat” o “no apte”.
Informe de resultats de la vigilància de la salut: informe confidencial per al treballador
que conté el resultat de les actuacions realitzades i que determina unes conclusions i
recomanacions sanitàries que el treballador ha de seguir.
Lloc de treball: conjunt de totes les operacions desenvolupades per cada treballador
al llarg de la seva jornada laboral.
Perfils d’activitat URV: classificació dels riscos derivats de les activitats realitzades a
la URV, en grups homogenis.
Profilaxi: tractament que busca prevenir un individu o col·lectiu de les malalties.
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Protocol mèdic: documents que descriuen la seqüència del procés d'atenció d'un
treballador.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Sensibilitats especials: variacions que poden afectar o ser apreciades per una sèrie
d’individus exposats als efectes de determinats agents causats en un determinat grau
d’una escala de valors.
Servei de vigilància de la salut: servei format per personal sanitari amb competència
tècnica, formació i capacitat acreditada, que desenvolupa tasques de control i
intervencions derivades de la vigilància de la salut.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l'obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Vigilància de la salut: dret dels treballadors voluntari (tret que hi hagi una disposició
contrària), correlatiu al deure de l'empresari, de vigilar periòdicament el seu estat de
salut d'acord amb els riscos inherents al treball.

4. NORMATIVA


Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de
serveis laborals


Norma UNE OHSAS 18001:2007

 Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició del soroll
 Reial decret 773/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització d’equips de protecció individual per part dels treballadors


Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball
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5. RESPONSABILITATS
El rector/a o gerent ha de facilitar els recursos per contractar un servei de vigilància
de la salut per a la URV.
La FURV i les entitats han de concertar/oferir la vigilància de la salut als seus
treballadors.
El personal de les unitats o entitats amb el qual s’estableix una relació contractual ha
de sotmetre’s a la vigilància de la salut en els casos que la normativa, el CSS o el
CdG ho estableixi, acordi o aprovi, respectivament.
L’OPRL i el Servei de Recursos Humans han de coordinar-se per establir i gestionar
l’oferiment de la vigilància de la salut al personal URV destinatari.
El servei de vigilància de la salut contractat ha de dur a terme la vigilància de la salut
en els termes acordats i seguint la normativa vigent; a més, ha de facilitar a l’OPRL la
informació necessària per elaborar i actualitzar el PGPRL-22 Model preventius de la
URV.

6. PROCÉS
6.1

Vigilància de la salut del personal URV

La vigilància de la salut realitzada al personal URV va orientada a satisfer el requisit
legal de la URV, descrit en la LPRL 31/95, en relació amb la vigilància de la salut dels
seus treballadors, i s'ha de basar en les tasques realitzades a càrrec de la URV i
únicament al personal amb contracte de treball URV.
La vigilància de la salut s’ha d'oferir a tots els treballadors de la URV, així com al
personal en formació amb seguretat social. En cas que vulgui rebre atenció del servei
de vigilància de la salut, el treballador ha d'emplenar el registre PGPRL-12-01
Qüestionari tècnic de dades de lloc de treball, o qualsevol altre document equivalent
de què disposi l'entitat o unitat.
La periodicitat de la vigilància de la salut és la que estableixi la normativa vigent, o la
que acordi el CSS i aprovi posteriorment el CdG. D'altra banda, si el treballador ho
sol·licita i l’OPRL ho autoritza, es pot dur a terme més d’una revisió anual. També es
pot realitzar quan s’hagi emès un certificat d’aptitud condicionada que faci necessari
i/o recomanable establir un periodicitat inferior a l’any per vigilar la persona
especificada.
La vigilància de la salut a la URV està articulada en relació amb els perfils d’activitat
URV i els protocols mèdics proposats pel servei de vigilància de la salut de la URV i
consultats al CSS.
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Al PGPRL-22 Models preventiu de la URV s'hi troben detallats els protocols mèdics
assignats a cada perfil d’activitat i els perfils d'activitat de la URV; en aquest criteri,
també s’hi inclou la profilaxi que es consideri inclosa en la vigilància de la salut, per a
cada perfil d’activitat.
La vigilància de la salut ha de ser sempre voluntària. Excepcionalment, la vigilància
de la salut ha de ser obligatòria en els llocs de treball de la URV si ho determina un
informe dels representants dels treballadors.
Al PGPRL-22 Models preventiu de la URV s'hi detallen quins són els perfils amb
vigilància de la salut obligatòria a la URV.
Els resultats obtinguts de la vigilància de la salut són confidencials. Únicament hi
poden accedir el treballador, el servei de vigilància de la salut i l’autoritat legal.
El servei de vigilància de la salut ha de lliurar a la URV un certificat d’aptitud del
treballador, en què ha d'especificar si és apte, no apte o apte condicionat per al lloc
de treball en qüestió; a més ha d'aportar, quan calgui i ho demani l’OPRL, un informe
de recomanacions que ha de complir amb el requisit de confidencialitat, tal com
s'especifica al PGPRL-05 Protecció especial de treballadors.
El servei de vigilància de la salut ha de proposar els perfils d’activitat URV amb
vigilància de la salut obligatòria, d'acord amb la LPRL i la normativa vigent. L’inventari
dels llocs de treball amb vigilància de la salut obligatòria l'ha de recollir el PGPRL-22
Models preventius de la URV, i prèviament s’ha d'haver consensuat amb el CSS,
seguint el descrit a la LPRL i al model URV.
6.2

Vigilància de la salut d’entitats i FURV

En relació amb els treballadors de les entitats, mitjançant el qüestionari preventiu
elaborat pel responsable de l’activitat i la declaració responsable emesa a l’OPRL per
part dels supervisors, s’ha d'obtenir la informació relativa al compliment d’aquesta
disciplina preventiva.
L’OPRL pot establir controls periòdics i auditories, segons els procediments PGPRL13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels treballadors i
PGPRL-15 Auditories del sistema de prevenció. També pot sol·licitar evidències de la
seva realització quan aquesta ho requereixi.
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7. FLUXOGRAMA
Consell de Govern

SVS

OPRL

SRH

CSS

Informe

Anàlisi de perfils
d’activitat sotmesos a
VS i protocols mèdics

Coordinació

Adaptació proposta de
perfils d’activitat
sotmesos a VS i
protocols mèdics
detallats PGPRL-22

Consulta i participació
de la proposta

Aprovació

Seguiment vigilància de la salut segons PGPRL-05

8. DOCUMENTS I REGISTRES
 PGPRL-05 Protecció especial de treballadors
 PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors
 PGPRL-15 Auditories del sistema de prevenció
 PGPRL-22 Models preventiu de la URV
 PGPRL-12-01 Qüestionari tècnic de dades de lloc de treball
 Qüestionari preventiu/declaració responsable
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
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1. OBJECTE
Definir la metodologia que cal dur a terme per controlar periòdicament les condicions de
treball, a la URV, de tots els agents URV i les activitats que aquests hi duen a terme.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica a totes les unitats o entitats de la URV.
En queden fora:


Les revisions de les avaluacions de riscos (vegeu el PGPRL-01 Avaluació de riscos
i disseny preventiu)



Les auditories (vegeu el PGPRL-15 Auditoria interna)



La vigilància de la salut (vegeu el PGPRL-12 Vigilància de la salut)



La comunicació d’accidents i incidents (vegeu el PGPRL-09 Comunicació i investigació d’accidents, incidents i malalties professionals)



Les obres de construcció

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten serveis
en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en espais de
la URV.
Condició de treball: qualsevol característica que pot influir significativament a generar
riscos per a la seguretat i la salut del treballador; hi queden específicament incloses:
a) Les característiques generals dels locals, les instal·lacions, els equips, els productes i els altres instruments que hi hagi al centre de treball.
b) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de treball,
i les intensitats, les concentracions o els nivells de presència corresponents.
c) Els procediments per utilitzar els agents esmentats que influeixen a generar els riscos esmentats anteriorment.
d) Totes les altres característiques del treball, incloses les relatives a l'organització i
l'ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos a què està exposat el treballador.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l'obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
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4. NORMATIVA
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de serveis
laborals


Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

5. RESPONSABILITATS
El supervisor i el responsable de l’activitat han d’assegurar que s'elabora, es custodia i
s'actualitza la documentació derivada o generada d’aquest procediment general; han de
complir i fer complir els requisits mínims establerts en aquest procediment; han d'elaborar
i vetllar perquè s’executin correctament el programa de manteniment preventiu i de revisions de seguretat dels equips de treball, les revisions periòdiques generals dels llocs de
treball que estiguin al seu càrrec i les observacions de treball, i han de garantir que es
compleixen els aspectes definits al PGPRL-22 Models preventius de la URV i GCP.
L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la URV (OPRL) ha de proposar el calendari
i els tipus de controls periòdics, d'acord amb els nivells, els criteris de vulnerabilitat i el
sector, i els ha de fer conèixer als diferents agents URV, després que els hagi aprovat el
CdG i, si escau, la Comissió Delegada del Consell de Govern.
El agents URV han de desenvolupar les seves tasques, d’acord amb els procediments
generals i específics, les instruccions de treball i la normativa URV.
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) ha de ser consultat i ha de participar a definir la
metodologia dels controls periòdics.

6. PROCÉS
Els controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels treballadors està basat
en dos pilars:


Controls interns realitzats per les unitats i/o entitats



Controls de compliment i integració del model URV realitzats per la URV
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Controls interns realitzats per les unitats i/o entitats

Aquests controls els ha de dur a terme la mateixa unitat i/o entitat, d'acord amb les seves
necessitats, riscos i protocols interns.
És responsabilitat de cada responsable d’activitat i supervisor dur a terme tots els controls
necessaris per garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu càrrec. La intensitat, el
tipus i la periodicitat dels controls els ha de decidir cada responsable; els responsables, si
ho consideren oportú, poden usar els models URV que es troben al PGPRL-22 Models
preventius URV.
A través del compliment del qüestionari preventiu i la declaració responsable, cal notificarne l’execució i garantir que es compleix. La URV pot requerir evidències de l’execució i
resultats d’aquest control.

6.2

Controls de compliment i integració del model URV realitzats per la URV

El control exhaustiu del compliment de la normativa vigent i del model URV l'han de dur a
terme, primer, els responsables d’activitat i supervisors i després, l’OPRL i els auditors
externs, si escau.
El control a realitzar per l’OPRL es basa en les activitats següents:


Controls documentals



Controls in situ



Reunions periòdiques de seguiment (exposat al PGPRL-06 Coordinació i vigilància
d’activitats empresarials i Guia de criteris preventius)



Auditories

El contingut bàsic dels models per a aquests controls es pot trobar al PGPRL-22 Models
preventius de la URV.
Així mateix, a la Guia de criteris preventius també s'hi ha de detallar, d'acord amb el nivell
de la responsabilitat, el valor de la vulnerabilitat i el sector que s'ha obtingut a la declaració
responsable, la tipologia del control, la periodicitat i l’abast dels controls, així com les
polítiques de repartiment de costos associats a cada control i els incentius o sancions vinculats.
Com a conseqüència del qüestionari preventiu i la declaració responsable, cada
responsable d’activitat i supervisor ha de conèixer els controls periòdics que la URV li ha
de fer; ara bé, els controls diaris per mantenir controlats i eliminats els riscos van a càrrec
de cada entitat i unitat.
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7. FLUXOGRAMA
CONTROLS PERIÒDICS DE LES CONDICIONS DE TREBALL I L’ACTIVITAT DELS
TREBALLADORS
SUPERVISOR/A

RESPONSABLE D’ACTIVITAT
(RA)

Assegurar la
realització de controls
interns /URV

URV/OPRL

Planificació de
controls segons la
Guia de criteris
preventius

Realització de controls interns
Controls

Controls
documentals
Manteniment de
registres
Controls in situ

Seguiment

Realització de
controls URV

Lliurament
qüestionari preventiu

Realització del
qüestionari
preventiu

Garantia de la
realització dins el
termini establert i
en la forma
escaient, i emissió

Signatura de la
declaració
responsable

Reunions
periòdiques

Recepció de la
declaració
responsable
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8. DOCUMENTS I REGISTRES
 PGPRL-06 Coordinació i vigilància d’activitats empresarials
 PGPRL-22 Models preventius de la URV
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
 Qüestionari preventiu / Declaració responsable
 Guia de criteris preventius
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1. OBJECTE
Establir les pautes per identificar, emmagatzemar, protegir i recuperar tota la
documentació aplicable al model URV, i el temps per retenir-la i disposar-ne.
Aquest procediment també té per objecte definir el sistema d’actuació establert per la
URV per garantir la identificació, el manteniment i la disposició dels registres de
prevenció de riscos laborals, per tal de garantir que els registres sempre siguin llegibles i
identificables.
Així mateix, es defineix, primer, qui ha d’elaborar la documentació de prevenció de
riscos laborals, com l’ha d’elaborar, quan l’ha d’elaborar, si l’ha d’elaborar
obligatòriament o no, i, segon, qui ha de difondre, controlar, registrar i arxivar els
diferents documents i registres derivats.

2. ABAST
Aquest procediment s’ha d’aplicar a totes les unitats o estructures de la URV, als
diferents capítols de què consta el Manual de gestió de prevenció de riscos laborals a
la URV, als procediments generals, als procediments específics i instruccions de treball,
als informes tècnics, als registres i a altres documents necessaris per gestionar
correctament la prevenció de riscos laborals que afecta tots els llocs de treball de la
URV i el seu personal.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Procediment específic i instrucció de treball: document en
detall el desenvolupament d’algun aspecte que forma part
passos que cal seguir i les mesures que cal tenir en compte
seguretat una activitat. Aquesta documentació l'elaboren
estructures.

el qual es descriu amb
d’un procediment, o els
a l’hora de realitzar amb
les diferents unitats o

Procediment general: document escrit en el qual es descriu el desenvolupament d’una
actuació preventiva.
Registre: document que proporciona una informació la veracitat de la qual es
fonamenta en les dades obtingudes a partir d'observar, mesurar, assajar o fer altres
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operacions aplicades a les activitats realitzades, o en els resultats obtinguts en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l'obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels
serveis de prevenció
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

5. RESPONSABILITATS
El supervisor ha d’assegurar que s'elaboren els documents d’àmbit específic de la
seva unitat o entitat, i també els ha de controlar, custodiar i difondre; a més, ha de
difondre els documents d’àmbit general.
L’OPRL ha d’elaborar els documents d’àmbit general. Ha d'assessorar —si ho
sol·liciten— els caps d’unitat URV, a l'hora de planificar els procediments d’àmbit
específic, i ha de garantir que aquests caps controlen i difonen els documents d’àmbit
general. També ha de redactar informes tècnics i elevar-los a les unitats o entitats
implicades.
El Comitè de Seguretat i Salut ha de ser consultat i ha de poder participar en
qualsevol acte relacionat amb els documents preventius d’àmbit general.
Els treballadors, quan ho considerin oportú, han de sol·licitar als seus caps que
elaborin i modifiquin els documents preventius.
El Consell de Govern, si escau, ha d’aprovar els documents preventius d’àmbit
general.

6. PROCÉS
La URV està organitzada en diferents unitats i/o entitats que presenten aspectes
comuns entre si, però també moltes especificitats. Per aquest motiu, la responsabilitat
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d’elaborar la documentació relativa a prevenir els riscos laborals depèn de l’àmbit
d’aplicació del document pròpiament dit. Per tant, hi ha dos àmbits i dos responsables
diferents: un de general per a tots els agents URV, el màxim responsable del qual és
el Consell de Govern, i un altre d’específic per a cada unitat o entitat, el responsable
del qual és el supervisor, descrit al Manual de gestió de prevenció de riscos laborals a
la URV.
Els documents del model URV que són d’aplicació a les diferents unitats i/o entitats
s’anomenaran a través de la declaració responsable, un cop elaborat el qüestionari
preventiu.
6.1 Documents interns
6.1.1 Gestió de la documentació preventiva
Amb l’objectiu de facilitar-ne la comprensió, es presenta, en un quadre sinòptic (vegeu
la figura 1), el procés que s’ha de seguir per a cada document, d'acord amb les
variables següents:
- Tipus de document: un document pot ser d’àmbit general o d’àmbit específic.
General
Els documents d’àmbit general defineixen clarament la política adoptada per la
URV, l’organització i les estructures de què disposa per aconseguir la
integració de la prevenció de riscos laborals a tota la Universitat.
D'altra banda, aquests documents d’àmbit general són els fonaments i les
guies a partir dels quals cada unitat o entitat i contractista ha d’elaborar els
procediments que siguin específics de la seva activitat i que calguin per
garantir que la prevenció de riscos laborals s’implanta en tota la URV i tots els
agents URV.
Específic
Els documents d’àmbit específic descriuen amb detall el procés per realitzar les
activitats de cada unitat o entitat, amb la finalitat de garantir la seguretat i la
salut dels treballadors, i la qualitat del resultat de les seves activitats.
Així mateix, són la base per formar preventivament els treballadors i per operar
diàriament en els llocs de treball.
- Responsable de l’elaboració: persona/unitat/òrgan que té la responsabilitat de
redactar o fer redactar un document preventiu.
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- Responsable de la verificació: persona/unitat/òrgan a qui s’ha d’adreçar el
document preventiu abans de ser aprovat i implantat.
- Responsable de l’aprovació: persona/unitat/òrgan que té la capacitat d’aprovar un
document preventiu i que, per tant, el pot introduir al Model URV.
- Responsable de la difusió i custòdia: persona/unitat/òrgan responsable de fer
arribar el document preventiu als nivells implicats perquè pugui ser aplicat. També ha
de guardar còpia de les diferents versions d’un document en suport paper durant un
any i en suport informàtic indefinidament.
- Destinatari: persona/unitat/òrgan a qui va adreçat el document i que, per tant, està
obligat a aplicar-lo.
- Control de canvis: tant el Manual de gestió de prevenció de riscos laborals a la
URV com els procediments i instruccions que se'n deriven consten de control de
modificacions, per tal de disposar de la traçabilitat dels canvis que s'apliquin als
documents.
Els procediments i registres es controlen a través dels registres PGPRL-14-01 Llista de
control i distribució de documents i PGPRL-14-02 Control de registres.
L’OPRL de la URV ha de mantenir actualitzat el control dels canvis dels documents
d’àmbit general, mentre que les unitats o estructures han de mantenir actualitzada la
documentació que generin.
- Proposta de modificació o d’elaboració d’un document preventiu: la proposta
de modificar o elaborar un document preventiu de tipus general o específic s’ha de fer
segons el PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta.

PGPRL-14-Gestió de documents i registres

Codi: PGPRL-14
Edició: 0
Data: 07/03/2013
Pàg.: 6 de 13

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA URV

PROCEDIMENTS GENERALS

TIPUS DE
DOCUMENT

Manual de
gestió de
prevenció de
riscos laborals

RESPONSABL
RESPONSABLE
E
ELABORACIÓ
VERIFICACIÓ

OPRL

Informes
tècnics

TIPUS DE
REGISTRE DE PROPOSTA
RESPONSABLE
DIFUSIÓ/DESTI CONTROL DE DE
DIFUSIÓ I CUSTÒDIA
NATARI
CANVIS
MODIFICACIÓ

OBLIGATÒRIA
OPRL
El Comitè de
Seguretat i Salut
URV ha de ser
consultat i hi pot
participar

Procediments
generals i
instruccions
generals

Procediments
específics /
instrucció de
treball

RESPONSAB
LE
APROVACIÓ

Supervisor

OPRL de la URV,
SPP-SPA de les
unitats o entitats
per iniciativa
pròpia o a petició
d’altri

OPRL de la URV
SPP-SPA a
petició del
responsable de
l’activitat (RA) o
supervisor, si
escau
El Comitè de
Seguretat i Salut
URV ha de ser
consultat i hi pot
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Govern i/o
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OPRL de la URV

Treballadors de la
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URV
amb una relació
contractual,
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administrativa o
civil amb la URV

Discrecional

OBLIGATÒRIA
Supervisor i/o
responsable de l’activitat Agents URV
(RA)
afectats per
l’activitat

No és
d’aplicació

OBLIGATÒRIA
OPRL de la URV i/o
supervisor i/o
Agents URV
responsable de l’activitat
afectats per
(RA)
l’activitat
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participar

El Comitè de
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URV ha de ser
consultat i hi pot
participar

RESPONSAB
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Delegada del
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Govern
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Govern i/o
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Govern i/o
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OPRL
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Supervisor a OPRL
OPRL

De l'OPRL de la URV a
supervisor
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Del supervisor al
OPRL
responsable de l’activitat
(RA)

Figura 1: Base documental del Model URV.
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6.1.2 Contingut bàsic dels documents preventius de la URV
El contingut mínim d’un procediment general i d’un procediment específic del model
URV ha de ser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Objectiu
Abast
Definicions
Requisits legals i d’altres
Responsabilitats
Procés
Documents i registres

El contingut mínim d’un informe tècnic ha de ser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antecedents
Objecte
Abast
Normativa específica aplicable
Desenvolupament
Conclusions

6.1.3 Elaboració i codificació
La persona, la unitat o l'òrgan responsable designat en cada cas és qui elabora el
document i l’identifica mitjançant un codi alfanumèric.
Aquest codi consta d’una identificació de lletres, que indiquen el tipus de document de
què es tracta, seguides d’una estructura jeràrquica de dos dígits per al primer nivell i
d'un dígit més per a cadascun dels nivells restants.
Aquests són els documents que podem trobar:


PGPRL: procediments generals de prevenció de riscos laborals



PEPRL: procediments específics de prevenció de riscos laborals



Instruccions



Registres

Els procediments, instruccions de treball i registres del model URV s'han de codificar
de la manera següent:
Per als procediments generals, la codificació ha de ser PGPRL-XX, on:
PGPRL: sigles que els identifica com a procediments específics de prevenció
de riscos laborals.
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XX: Clau que identifica el número d’ordre correlatiu per als procediments.
Per als procediments específics, la codificació ha de ser PEPRL-XX, on:
PEPRL: sigles que els identifica com a procediments específics de prevenció
de riscos laborals.
XX: clau que identifica el número d’ordre correlatiu per als procediments.
Per a les instruccions de treball, la codificació ha de ser IT-XX-X, on:
IT: sigles d'identificació de les instruccions.
XX: clau que identifica el número del procediment del qual es desprèn.
X: clau que identifica el número d’ordre correlatiu per a les instruccions d’un
procediment.
Per als registres, la codificació ha de ser (IT)-PGPRL-XX-(ZZ)-YY o bé (IT)-PEPRLXX-(ZZ)-YY, on:
IT: sigles d'identificació de la instrucció, si cal.
PGPRL o PEPRL: sigles d'identificació del procediment del qual procedeix.
XX: clau que identifica el número del procediment del qual es desprèn.
ZZ: clau que identifica el número d’ordre correlatiu de la instrucció, si cal.
YY: clau que identifica el número d’ordre correlatiu de registre.
6.1.4 Verificació
Els documents són verificats per la persona experta designada en cada cas, segons
el quadre sinòptic.
L’evidència d’aquesta verificació es manifesta mitjançant la seva signatura en l’espai
corresponent (en el cas de documents en suport paper) o mitjançant la utilització d’un
codi d’accés (en el cas de documents electrònics).
6.1.5 Aprovació
Els documents generals els aprova, si escau, el Consell de Govern i/o la Comissió
Delegada del Consell de Govern. Els documents específics els aprova el responsable
de l’activitat o una persona que estigui designada pel responsable i que tingui prou
autoritat per fer complir les disposicions descrites en el documents en qüestió.
L’aprovació es realitza per verificar l’adequació dels documents abans de fer-los
circular.
L’evidència d’aquesta aprovació es manifesta mitjançant la signatura en l’espai
corresponent (en el cas de documents en suport paper) o mitjançant la utilització d’un
codi d’accés (en el cas de documents electrònics).
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6.1.6 Edició
Qualsevol document s’identifica amb un número d’edició que indica l’estat de revisió
del document en qüestió. La primera edició d’un document és la 0.
Els procediments (PGPRL i PEPRL) i les instruccions de treball (IT) també porten una
data que apareix al costat de l’edició i que ens indica a partir de quan un document
comença a ser aplicable.
6.1.7 Distribució de la documentació
La persona designada en cada cas distribueix les còpies dels documents aplicables a
les persones que els hagin d’utilitzar per dur a terme el seu treball.
La distribució de documents pot ser en suport paper o bé en suport informàtic. En el
primer cas, es lliuren els documents físicament a la persona interessada. En el segon
cas, hi ha una carpeta al servidor on es poden trobar.
La distribució de la documentació es controla a través del PGPRL-14-01 Llista de control
i distribució de documents.
6.1.8 Control de modificacions
Qualsevol modificació dels documents del model URV suposa que cal emetre'n una
nova edició, en la portada de la qual s’han de consignar les modificacions realitzades
que l'han motivada.
Els documents modificats (última edició) es distribueixen, amb la portada degudament
emplenada, a tots els posseïdors del document inclosos al PGPRL-14-01 Llista de
control i distribució de documents i PGPRL-14-02 Control de registres.
El control de la distribució dels documents modificats ha de ser el mateix que el dels
originals.
Distribuir una nova edició d’un procediment suposa anul·lar l’edició anterior, cosa que
queda reflectida en el mateix procediment mitjançant la codificació “NUL”.
Les còpies en paper que es distribueixin al personal s’han d'identificar com a “CÒPIA
NO CONTROLADA”. L'OPRL i les unitats o estructures emissores queden exempts
de la responsabilitat de distribuir edicions actualitzades dels esmentats documents.
Els formats els ha de revisar i actualitzar la persona designada. La modificació i el
número d’edició són independents del document del qual deriven.
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6.2 Documentació externa. Control de la documentació externa de PRL
Es considera documentació externa la que prové de l’exterior de l’entitat o unitat
(SPA, proveïdors, clients o altres entitats) i la referent als requeriments legals i
reglamentaris relatius a la prevenció de riscos laborals.
A PGPRL-14-03 Control de documents externs s'identifiquen els documents d’origen
extern necessaris en matèria de prevenció de riscos laborals.
6.3 Arxiu de la documentació
El supervisor ha de garantir el manteniment de l’arxiu dels documents originals i en
vigor. També ha de mantenir l’arxiu de les edicions anul·lades dels esmentats
documents durant un període mínim de tres anys.
Els documents electrònics originals o rebuts s’arxiven dins de les aplicacions, en
bases de dades o en carpetes electròniques correctament identificades. Han d’estar
actualitzats i se n’han de conservar còpies de seguretat.
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1. OBJECTE
Definir la línia que cal seguir amb relació a les auditories del sistema de gestió de la
prevenció de riscos laborals de la URV, amb l’objectiu de garantir una millora contínua
en la seva gestió i de comprovar la integració real de la prevenció de riscos laborals
en la línia jeràrquica dels agents URV.

2. ABAST
Les auditories són d’aplicació a totes les unitats i entitats de les quals formen part els
agents URV.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Auditoria dels sistema de prevenció: avaluació sistemàtica, documentada i objectiva
de l'eficàcia del sistema preventiu.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA


Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de
serveis de prevenció



Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals

5. RESPONSABILITATS
L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals (OPRL) ha de sol·licitar la realització
d’auditories internes i externes, designar l’equip auditor, efectuar el programa
d’auditories i formar part de l’equip auditor intern.
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L’equip auditor ha d’efectuar les auditories; un dels seus membres ha de ser nomenat
auditor en cap.
El personal auditat ha de facilitar la informació sol·licitada i col·laborar per a la
correcta realització de l’auditoria.
El supervisor ha d’assegurar la col·laboració amb l’equip auditor i sol·licitar auditories
de la seva unitat, si ho creu necessari, li és requerit o hi està obligat.
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) ha de ser consultat i ha de participar en la
definició de la metodologia de realització d’auditories.

6. PROCÉS
Les auditories de prevenció poden ser internes i externes. Les auditories donen
informació sobre el progrés del sistema i identifiquen àrees susceptibles de millora.
Les auditories internes poden ser fetes per personal de la mateixa URV o per
personal extern contractat, mentre que per a les externes cal contractar una entitat
aliena, independent a la URV, i acreditada per l’Estat.
6.1 Auditories internes
L’OPRL ha d’establir la freqüència de les auditories internes ordinàries, les quals
s’han de dur a terme amb més assiduïtat que les auditories externes.
La periodicitat s’estableix en funció dels nivells i del valor de vulnerabilitat. La Guia de
criteris preventius ha de contenir la periodicitat de les auditories.
L’OPRL proposa:
 El grup auditor
 L’objecte i abast de l’auditoria
 El pla d’auditoria
Els resultats de l’informe d’auditoria són vinculants per a la unitat destinatària i
determinants per a l’atorgament d’incentius o cofinançaments. A més, també són
vinculants en la demanda de possibles responsabilitats en cas d’avaluació o informe
negatius.
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L’auditoria interna consta de tres fases:
6.1.1 Etapa inicial o preauditoria
En aquesta fase, l’equip auditor indica la unitat o unitats que cal auditar, les previsions
del temps que s’hi ha d’invertir, els elements que s’han d’auditar, les entrevistes que
cal fer, etc. a partir del pla d’auditoria (PGPRL-15-01 Pla d’auditoria; per a les
auditories subcontractades s’accepten els models presentats per l’empresa
contractada), que l’equip auditor tramet a la unitat o entitat a auditar abans de la data
d’auditoria.
D’altra banda, cada unitat o entitat facilita a l’equip auditor el seu organigrama, els
plànols dels seus espais i instal·lacions, i els processos de treball, i informa el seu
personal que serà objecte d’una entrevista.
6.1.2 Auditoria
Es fan les entrevistes, es revisa la documentació i es ratifica la informació rebuda amb
la visita a les instal·lacions.
Cal diferenciar les parts següents:
6.1.2.1

Entrevistes

L’equip auditor entrevista persones relacionades amb el Model URV.
El personal entrevistat pot ser qualsevol que l’OPRL consideri oportú.
6.1.2.2

Verificació de condicions físiques

L’auditor, acompanyat pel responsable de l’activitat o supervisor o persona delegada,
visita les diferents zones amb l’objectiu de valorar si el nivell de compliment de les
condicions físiques és raonablement correcte. No es tracta d’una inspecció de
seguretat, sinó d’una observació de les condicions físiques.
6.1.2.3

Verificació de la informació

La informació ha de ser verificada a través de:
 Revisió de registres i de documents d’àmbit general i d’àmbit específic
 Entrevistes als llocs de treball
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 Observació de condicions físiques
6.1.2.4

Auditoria de procés

L’auditor fa una anàlisi mostral del procés productiu o del servei que es du a terme a
la unitat/entitat per validar que en tot el procés es compleix la normativa definida en el
sistema de gestió de prevenció de riscos laborals, a través del qüestionari d’auditoria
PGPRL-15-02 (per a les auditories subcontractades s’accepten els models presentats
per l’empresa contractada).

6.1.3 Etapa final o postauditoria
És la darrera fase del procés, en què s’avalua cada element, s’elabora l’informe
d’auditoria (PGPRL-15-03; per a les auditories subcontractades s’accepten els models
presentats per l’empresa contractada), d’acord amb la informació recollida a
l’auditoria. Aquest informe es lliura al responsable de l’activitat i supervisor i se’n fa
arribar una còpia a l’OPRL de la URV.
6.1.3.1

Informe final

Ha d’incloure:
 Activitats o processos auditats
 Entrevistes realitzades
 Nombre, descripció i classificació de no-conformitats
 Avaluació de condicions físiques
 Comentaris de l’avaluació dels elements
 Recomanacions finals i propostes de millora
En cas que la unitat o estructura obstaculitzi o impedeixi aquesta actuació, la URV pot
estudiar la incoació d’expedients disciplinaris o sancions a personal URV i altres
mesures o conseqüències, fins i tot la pèrdua de vinculació amb la URV per a la resta
d’entitats.
Les no-conformitats i observacions que se’n derivin s’han de recollir i registrar segons
el procediment PGPRL-18 Gestió de no-conformitats.
6.2 Auditories externes
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La URV, com a administració pública, queda exempta de l’obligatorietat de fer
auditories, segons la disposició addicional quarta del Reial decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s’aprova el Reglament de serveis de prevenció.
A través del qüestionari preventiu i la declaració responsable, la URV pot requerir els
resultats i les evidències de la realització de les auditories a les entitats que no
n’estiguin exemptes.
Les auditories externes del sistema de prevenció de la URV s’han de fer, amb
caràcter obligatori, cada cinc anys per una entitat autoritzada per l’Administració.
L’auditoria externa inclou els punts que ja han estat exposats per a l’auditoria interna.
Les no-conformitats i observacions que se’n derivin s’han de recollir i registrar segons
el procediment PGPRL-18 Gestió de no-conformitats.
Cal tenir en compte les sancions en cas que no se superin les auditories externes de
LPRL a les quals estan obligades, així com també els incentius en cas que se superin
satisfactòriament les auditories, tot i no estar obligats per la normativa vigent a
realitzar-les. Aquestes mesures han de ser proposades i acordades pels òrgans de
govern oportuns, en cas que s’escaigui, seguint la normativa de la URV.

6.3 Programa d’auditories
Dins de la proposta d’activitats preventives, s’han d’incloure les auditories ordinàries,
tant internes com externes, que es planifiquen en funció de la Guia de criteris
preventius i queden registrades en el registre PGPRL-15-04 Programa d’auditories.
Tal com es descriu a l’Acord del Ple del Consell d’Universitats, en la sessió celebrada
el 22 de setembre de 2011, pel qual s’estableixen directrius per a l’adaptació de la
legislació de prevenció de riscos laborals a la universitat, de promoció i extensió de la
cultura preventiva a la comunitat universitària, la primera auditoria del sistema de
gestió de la prevenció de riscos laborals s’ha de dur a terme cinc anys després de
l’aprovació per part de Consell de Govern i s’ha de repetir cada quatre anys, o en les
circumstàncies previstes a l’article 30.4 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel
qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
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1. OBJECTE
Els principals objectius de la revisió del Model URV són:



Revisar el sistema de gestió de prevenció de riscos laborals, a intervals definits
i deixant-ne constància documental, per tal d’assegurar la seva contínua millora,
i avaluar les oportunitats de millora i la necessitat de fer canvis en el sistema.
Donar resposta a l’eventual necessitat de canvis en la política, els objectius i
altres elements del Model URV, amb previsió dels resultats de les auditories,
circumstàncies canviants i el compromís de millora contínua.

2. ABAST
Aquest procediment és d’aplicació a tots els documents i activitats que componen
el sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals de la URV.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació
URV, personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que
presten serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten
serveis en espais de la URV.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de
la URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA


Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals

5. RESPONSABILITATS
El Consell de Govern és responsable de:
 Revisar cada any el funcionament del Model URV.
L’OPRL és responsable de:
 Reportar tota la documentació d’anàlisi del sistema que requereix la normativa,
tal com es descriu en aquest procediment.
El supervisor i responsable de l’activitat són responsables de:
 Revisar cada any el funcionament del sistema de prevenció de riscos laborals.
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 Garantir la disposició de tota la documentació d’anàlisi del sistema que
requereix la normativa, tal com es descriu en aquest procediment.

6. PROCÉS
El Consell de Govern estableix una revisió anual del funcionament del Model URV.
Aquesta revisió es fa preferentment al llarg del primer trimestre de cada any, amb
l’objectiu d’analitzar la consecució dels objectius i metes i d’establir la planificació
del nou any, a través de l’elaboració d’una memòria per part de l’OPRL i de les
entitats.
Amb aquesta finalitat, l’OPRL informa del grau de consecució dels objectius i metes
i proposa les accions de millora que cal incorporar per al pròxim exercici, a través
de la revisió i actualització del Pla de prevenció de riscos laborals (PGPRL-02
Planificació de l’activitat preventiva).
Així mateix, quan es creu necessari i sempre que s’elabora un nou pla estratègic,
es revisa la política de prevenció i s’estableixen els objectius estratègics per al
període indicat.
D’altra banda, les diferents unitats i entitats del grup/equip URV, de manera
alineada amb els objectius plantejats pel Consell de Govern, revisen anualment els
seus objectius i metes, i aproven les mesures que creuen oportunes; a més,
incorporen aspectes de prevenció de riscos laborals a les reunions de les diferents
unitats i/o unitats, tal com s’indica al Manual de gestió de prevenció de riscos
laborals de la URV.
Cal deixar evidència documental d’aquestes revisions mitjançant una acta.
El procés de revisió a càrrec del Consell de Govern assegura que es recull tota la
informació necessària per permetre aquesta avaluació. Els elements d’entrada per
a la revisió del Consell de Govern inclouen:
 Els resultats de les auditories internes i les avaluacions de compliment amb els
requisits legals aplicables i altres requisits que l’organització subscrigui
 Els resultats de la participació i consulta
 Les comunicacions pertinents de les parts interessades externes, incloent-hi
les queixes
 L’acompliment de la prevenció de riscos laborals:
o Grau de consecució dels programes d’activitats preventives
o Estadístiques de sinistralitat
o Informes dels controls de les condicions de treball
o Pla d’emergència i simulacres
o Vigilància de la salut
o Avaluacions de riscos i mesures preventives
o Inspeccions
o Altres
 El grau de compliment dels objectius
 L’estat de les investigacions dels incidents i les accions correctives i
preventives
 El seguiment de les accions resultants de les revisions del Consell de Govern
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 Els canvis en les circumstàncies, incloent-hi l’avaluació dels requisits legals i
altres requisits relacionats amb la LPRL i les corresponents recomanacions per
a la millora
La revisió a càrrec del Consell de Govern pot establir canvis en l’acompliment de la
PRL, la política, els objectius, els recursos i altres elements del sistema de gestió de
la PRL, en vista dels resultats de les auditories, les circumstàncies canviants i el
compromís de millora contínua.
Els resultats rellevants de la revisió a càrrec del Consell de Govern han d’estar
disponibles per a la seva comunicació i consulta.
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1. OBJECTE
Sistematitzar l’actuació per identificar els requisits legals i els subscrits voluntàriament
per la URV que són aplicables a les instal·lacions, la maquinària o equips i les
activitats de les unitats i entitats de la URV, i garantir l’avaluació del compliment
legislatiu.

2. ABAST
Aquest procediment abasta tots els requisits legals que són d’aplicació a les
instal·lacions, activitats i maquinària o equips de les unitats o entitats de la URV.
Així mateix, també s’aplica als requisits que la URV ha decidit subscriure de manera
voluntària.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

5. RESPONSABILITATS
El CdG de la URV és responsable de garantir la identificació i el compliment dels
requisits legals o reglamentaris o les normes subscrites per l’organització que són
d’aplicació a les instal·lacions, la maquinària o equips i les activitats de la URV
relatives a la prevenció de riscos laborals.
Les unitats i entitats són responsables de:
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 Identificar els requisits de seguretat i salut que li són aplicables.
 Complir amb la legislació.
 Mantenir al dia els registres d’identificació de la legislació aplicable i avaluar-ne
el compliment.
 Sol·licitar assessorament a l’OPRL o SPP-SPA i SRM, SRCT, UPR i altres
agents de la URV si ho considera oportú.
Tots els agents URV han de complir tots els requisits existents en matèria preventiva.
El Comitè de Seguretat i Salut de la URV (CSS) ha de ser consultat i ha de participar
en la proposta d’elaboració de la metodologia establerta per identificar els requisits
legals i avaluar el compliment legislatiu.
L’Assessoria Jurídica de la URV i la Secretaria General de la URV han de consultar
les bases de dades de legislació per identificar les disposicions legals d’aplicació i
n’han d’informar en tot moment l'OPRL.

6. PROCÉS
La base fonamental del sistema de gestió de prevenció implantat per la URV i de la
seva política de prevenció és el compliment de la reglamentació vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals.
Per això cal conèixer els aspectes de prevenció de riscos laborals afectats per les
activitats dutes a terme a les seves instal·lacions i identificar-ne els requisits
aplicables.
Els requisits aplicables en matèria de prevenció de riscos laborals són els que es
deriven de la legislació i de les disposicions reglamentàries vigents (en l’àmbit
comunitari, estatal, nacional o local), així com de les normes, convenis col·lectius,
plecs de condicions de treballs realitzats per a altres empreses o subcontractats i
altres obligacions que voluntàriament ha decidit subscriure la URV.
Els requisits de prevenció riscos laborals afecten àrees com:


Les condicions de seguretat (màquines, equips, eines, espais de treball, etc.)



Els equips de protecció individual utilitzats pels treballadors



Les condicions d’higiene industrial, que inclouen el medi ambient físic de treball
(soroll, il·luminació, condicions tèrmiques i higromètriques, etc.), els
contaminants químics i els contaminants biològics



Les condicions ergonòmiques i psicosociològiques del lloc de treball i de
l’entorn



Les condicions per dur a terme la vigilància de la salut dels treballadors
PGPRL-17 Identificació dels requisits legals i avaluació del compliment legislatiu

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV

PROCEDIMENTS GENERALS


Codi: PGPRL-17
Edició: 0
Data: 07/03/2013
Pàg.: 4 de 6

L’avaluació dels riscos i les activitats preventives que planteja la URV

El disseny dels diferents procediments del sistema de gestió de prevenció de la URV
s’ha de dur a terme de manera que es garanteixi el compliment legal i reglamentari de
totes les seves activitats.
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6.1 Identificació de la legislació i normativa obligatòria de prevenció de riscos
laborals. Identificació dels requisits aplicables i actualització
Les diferents unitats i entitats del grup/equip URV han de garantir l’actualització de la
normativa i la identificació dels requisits legals i reglamentaris que són d’aplicació a
través de la recerca de normativa.
Amb aquesta finalitat, i amb una periodicitat anual, els responsables de l’activitat,
l'Assessoria Jurídica de la URV i la Secretaria General de la URV han de consultar les
bases de dades de legislació per identificar les disposicions legals d’aplicació i n’han
d’informar en tot moment l'OPRL. Les publicacions que cal consultar són les
següents:


Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE)



Butlletí Oficial del Estat (BOE) per a la normativa d’aplicació d’origen estatal



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

A partir de la normativa d’aplicació detectada, les diferents unitats i entitats del
grup/equip URV han d’identificar els requisits aplicables a les instal·lacions, les
activitats, la maquinària i els equips de la URV.
Un cop identificats els requisits legals, cal incloure aquestes normes i els respectius
requisits d’aplicació en el registre PGPRL-18-1 Llista de requisits legals aplicables i
avaluació del seu compliment.
Cada vegada que es detecti un canvi en la normativa d’aplicació, l’OPRL o les
diferents unitats i entitats del grup/equip URV han d’actualitzar la llista, incloure-hi els
nous requisits detectats i eliminar-ne les disposicions derogades.
Si sorgeixen dubtes en la interpretació de la legislació, cal consultar l’organisme
administratiu responsable de l’aplicació, gabinets jurídics o empreses consultores
especialitzades en l’àrea preventiva.
Si l’avaluació dels requisits legals resulta desfavorable, cal seguir els passos descrits
al PGPRL-18 Gestió de no-conformitats, per tal de fer el seguiment de la possible
deficiència.
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1. OBJECTE
Descriure el sistema seguit pels agents URV per dur a terme accions encaminades a
reduir qualsevol conseqüència que es derivi de no-conformitats, així com establir el
sistema de treball per activar accions correctores i preventives.

2. ABAST
L’abast d’aquest procediment són totes les no-conformitats, accions correctores i
accions preventives que puguin tenir lloc a la URV.

3. DEFINICIONS
Acció correctora: acció empresa per eliminar les causes d’una no-conformitat, d’un
defecte o de qualsevol altra situació indesitjable, amb l’objectiu que no es repeteixi.
Acció preventiva: acció empresa per eliminar les causes d’una no-conformitat
potencial, amb l’objectiu que no es produeixi.
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
No-conformitat: qualsevol desviació de les normes de treball, pràctiques,
procediments, reglaments, funcionament del sistema de gestió, etc. que pot provocar,
directament o indirectament, lesió o malaltia, danys a la propietat o l’entorn laboral, o
tots dos resultats.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA


Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



Llei 54/2003, de 12 de novembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals
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5. RESPONSABILITATS
L’OPRL és responsable de:


Fer el seguiment de les no-conformitats detectades que poden tenir
repercussions en la col·lectivitat, que afecten procediments i/o instruccions
generals o que detecta a través d’altres fonts d’entrada.

El responsable de l’activitat i el supervisor han de:


Garantir que es registren les no-conformitats i observacions que puguin afectar
l’organització i la seguretat i salut dels seus treballadors, i designar-ne si cal un
responsable.



Garantir que s’apliquen accions correctives o preventives per tancar les noconformitats i observacions que s’hagin pogut detectar a partir dels canals
d’entrada d’informació.



Garantir que el registre de no-conformitats es manté actualitzat.



Garantir que es disposen dels canals de comunicació per captar les
incidències, queixes o observacions.

Els agents URV han de:
 Comunicar possibles incidències, suggeriments i queixes a partir dels canals
establerts per l’organització.
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) ha de ser consultat i participar en la definició de
la metodologia per assegurar la gestió de no-conformitats.

6. PROCÉS
6.1 No-conformitats
Es considera una no-conformitat qualsevol situació, pràctica o conducta que produeix
o pot produir:


Un accident que provoca efectes negatius per a la salut, lesions, malalties o
danys



Qualsevol desviació de les pautes de treball, pràctiques, procediments,
reglamentació, etc. que pot donar lloc, directament o indirectament, a lesions,
malalties o danys al treballador

Les incidències es poden detectar com a conseqüència de:
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L’aplicació dels criteris d’acceptació o rebuig de les normes, procediments o
instruccions de control operacional o seguiment i mesura que els especifiquin



Les auditories, internes o externes, del sistema de prevenció



La investigació de queixes, denúncies, demandes i altres accions de les parts
interessades



La investigació d’incidents i accidents ocorreguts



Les avaluacions del compliment de la legislació



La comunicació de qualsevol persona de l’organització que observi evidències
d’algun incompliment dels requisits indicats



Inspeccions periòdiques de seguretat fetes pels tècnics de prevenció

6.1.1

Registre de les no-conformitats

Les no-conformitats s’han d’identificar i documentar segons el format PGPRL-18-01
Registre de no-conformitats i accions correctives/preventives. També es poden
utilitzar altres formats, sempre que compleixin uns requisits mínims corresponents a la
identificació, descripció, anàlisi de causes i accions.
Les no-conformitats poden ser emeses per:


Els auditors interns, com a conseqüència de les auditories internes realitzades



L’OPRL, en l’exercici de les seves funcions de seguiment i manteniment del
sistema de gestió de la PRL



Els responsables de l’activitat, com a conseqüència de la detecció de
l’incompliment d’algun requisit de la seva àrea de responsabilitat



Els agents URV com a conseqüència de la detecció de l’incompliment d’algun
requisit de les activitats dutes a terme

6.1.2 Estudi i establiment d’accions
 Davant de qualsevol incidència, el responsable de l’activitat i el supervisor han
de garantir que s’estudia la incidència i que es determinen les accions que cal
emprendre per solucionar o pal·liar els efectes de la incidència ocorreguda. Per
a cada acció s’estableix un responsable i un termini de realització.
6.1.3 Seguiment de les accions realitzades i valoració de l’eficàcia


La persona responsable designada en cada cas fa el seguiment de les accions
empreses amb la finalitat de comprovar-ne l’eficàcia.
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A continuació valora globalment la solució de la incidència i la tanca
formalment.



El seguiment i valoració global de les accions empreses no sempre es pot fer
de manera immediata i de vegades pot requerir un temps més o menys llarg.



Les incidències s’analitzen per decidir si calen accions correctives per evitar
que tornin a aparèixer.

6.2 Accions correctives
La unitat/entitat/OPRL ha d’assegurar l’adopció d’accions correctives per eliminar les
causes de les no-conformitats o incidències i evitar-ne la repetició.
6.2.1 Dades de partida
Les dades de partida poden ser:


Resum de les incidències ocorregudes, agrupades per naturalesa, si s’escau



Les queixes, denúncies, demandes i altres accions de les parts interessades



Els resultats de la mesura i seguiment dels processos



Els resultats d’auditories i controls periòdics, de tipus intern i extern

Les unitats i entitats han d’analitzar periòdicament aquestes dades per tal d’avaluar la
necessitat d’accions correctives.
6.2.2 Plantejament d’accions correctives
Una acció correctiva s’ha de plantejar a partir de la detecció d’una o diverses
incidències d’una mateixa tipologia per a les quals ja es poden haver aplicat solucions
concretes per a cadascuna però que requereixen una acció general que elimini
definitivament les causes que les provoquen.
En qualsevol dels casos anteriors, cal decidir les accions correctives necessàries i
comunicar-les a les parts afectades.
Per plantejar accions correctives s’ha d’utilitzar el format PGPRL-18-01 Registre de
no-conformitats i accions correctives/preventives.
6.2.3 Estudi de les causes i proposta d’accions
La unitat/entitat/OPRL ha d’elaborar un estudi de les causes que generen les noconformitats.
Un cop identificades les causes de les no-conformitats, es proposen les accions
adequades per eliminar aquestes causes. Per cada acció s’ha de definir un
responsable i un termini previst d’execució.
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6.2.4 Seguiment i comprovació de l’eficàcia de les accions correctives
La unitat/entitat/OPRL ha d’establir els controls necessaris per assegurar l’execució,
el seguiment i l’eficàcia de les accions correctives, per tal de comprovar-ne l’evolució.
Cal proposar una mesura objectiva de l’eficàcia de les accions dutes a terme per
poder fer-ne la valoració posterior.
Tots els aspectes previstos als punts anteriors s’han de recollir en el PGPRL-18-01
Registre de no-conformitats i accions correctives/preventives, o en altres formats
compatibles referenciats a l’apartat 6.1.1 d’aquest procediment.
Un cop efectuades les verificacions acordades, el responsable ha de tancar l’acció
correctiva.
6.3 Accions preventives
Una acció preventiva té com a finalitat eliminar les causes potencials de les noconformitats per prevenir-ne l’aparició.
6.3.1 Fonts d’informació
Les dades de partida recollides poden ser:







Tendències dels processos
Resultats de la mesura dels processos
Oportunitats de millora identificades a les auditories
Accions correctives
Revisions de les necessitats i expectatives de les parts interessades
Resultats de la revisió per la direcció

Les unitats, entitats o OPRL han d’analitzar periòdicament aquestes fonts d'informació
per avaluar la necessitat d’accions preventives.
6.3.2 Plantejament d’accions preventives
Cal establir la necessitat d’una acció preventiva en els casos següents:




Quan es detecti una alta probabilitat que es produeixi una no-conformitat.
Quan la no-conformitat potencial pugui incidir molt directament en la seguretat i
salut dels treballadors.
Quan la no-conformitat potencial pugui suposar un alt cost o pèrdua per a
l'empresa.
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En qualsevol dels casos anteriors, s’han de decidir les accions preventives
necessàries i comunicar-les a les parts afectades.
Per plantejar accions preventives s’utilitza el format PGPRL-18-01 Registre de noconformitats, accions correctives/preventives.
6.3.3 Estudi de les causes potencials i proposta d’accions
Les unitats i entitats han d’elaborar un estudi de les causes potencials que puguin
generar no-conformitats.
Un cop identificades les causes de possibles no-conformitats, cal proposar les
accions adequades per eliminar aquestes causes i eliminar o reduir el risc que es
produeixin les no-conformitats. Per cada acció s’ha de definir un responsable i el
termini previst d’execució.
6.3.4 Seguiment i comprovació de l’eficàcia de les accions preventives
Les unitats o entitats han d’establir els controls necessaris per assegurar l’execució, el
seguiment i l’eficàcia de les accions preventives, per tal de comprovar-ne l’evolució.
Cal proposar una mesura objectiva de l’eficàcia de les accions dutes a terme per
poder fer-ne la valoració posterior.
Tots els aspectes previstos als punts anteriors s’han de recollir al PGPRL-18-01
Registre de no-conformitats i accions correctives/preventives.
Un cop efectuades les verificacions acordades, el responsable ha de tancar i arxivar
els informes d’accions preventives.
6.4 Informe a la direcció
Periòdicament, la unitat/entitat/OPRL ha de recollir la informació sobre les noconformitats i les accions correctives i preventives, i trametre-la al Consell de Govern
per a la revisió anual del sistema.
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1. OBJECTE
Establir un procediment d’actuació per identificar, avaluar i gestionar factors
psicosocials i conflictes interpersonals.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica al personal de la URV.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Conflicte interpersonal: interacció de persones interdependents que perceben
oposició d’interessos, objectius o valors, o que veuen l’altra part com un obstacle a les
seves fites quan una de les parts experimenta que la situació creada minva el seu
dret a la dignitat en el treball i té dificultat per defensar-se d’aquesta situació. No és
consideren conflictes les situacions aïllades, merament ocasionals o derivades de
desacords raonables en una relació laboral.
Assetjament psicològic en el treball: risc laboral en què es produeix una exposició a
conductes de violència psicològica, dirigides de manera reiterada i prolongada en el
temps, cap a una o més persones per part d’una altra o unes altres, les quals actuen
davant aquelles des d’una posició de poder, no necessàriament jeràrquic. Aquesta
exposició es produeix en el marc d’una relació laboral.
Assetjament sexual: comportament verbal o físic de naturalesa sexual que té el
propòsit d’atemptar o que atempta contra la dignitat d’una persona, en particular quan
es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.
Assetjament per raó de sexe: comportament que es té en funció del sexe de la
persona amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn
intimidatori degradant o ofensiu.
Assetjament per raons ideològiques i/o pertinença a organitzacions polítiques o
sindicals: acció destinada a discriminar, excloure o aïllar una persona per la seva
pertinença a una organització política o sindical o per la seva adscripció ideològica.
Factor psicosocial: condició present en una situació laboral que està directament
relacionada amb l’organització, el contingut del treball i el desenvolupament de les
tasques, i que té capacitat per afectar tant el benestar o la salut (física, psíquica o
social) del treballador com el desenvolupament del treball.
Personal URV: personal de la comunitat universitària amb nòmina de la URV.
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Risc psicosocial: esdeveniment, situació o estat conseqüència de l’organització del
treball que té una alta probabilitat d’afectar la salut del treballador.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA


Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal



Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic



Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el reglament dels serveis de
prevenció



Norma UNE OHSAS 18001:2007



Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

5. RESPONSABILITATS
L’OPRL ha de gestionar l’aplicació d’aquest procediment i de les instruccions que se’n
deriven per al personal URV.
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) ha de ser consultat en tot el que fa referència a
aquest procediment, en les actuacions que es determinen en aquest àmbit i en
l’elaboració de les instruccions que se’n deriven.
El Consell de Govern n’ha d’aprovar la documentació i garantir els recursos perquè
s’executi.
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6. PROCÉS
6.1

Introducció

Totes les empreses i entitats tenen l’obligació legal de protegir la seguretat i la salut
del seu personal. Un dels àmbits en què aquesta protecció resulta necessària és el
psicosocial. Els riscos psicosocials, també anomenats organitzacionals, són els que
sorgeixen com a conseqüència d’una relació nociva entre l’organització del treball i
l’individu. En qualsevol organització es poden produir conflictes, ja sigui per motius
d’organització del treball, ja sigui per problemes interpersonals. Si bé gran part
d’aquests problemes es resolen de forma més o menys satisfactòria, és possible que
algun conflicte es torni crònic i generi situacions d’assetjament.
La Llei 7/2007, de 12 de abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, estableix a l’article
14 el dret dels empleats públics al respecte de la seva intimitat, orientació sexual,
pròpia imatge i dignitat en el treball, especialment davant l’assetjament sexual i per
raó de sexe, moral i laboral.
Amb independència de l’aplicació d’aquest procediment, qualsevol membre de la
comunitat universitària pot recórrer a la Sindicatura de Greuges o a vies judicials per
vetllar pel respecte dels drets i llibertats dels membres de la comunitat universitària.
Tot el personal que forma part dels agents URV té dret a una protecció eficaç en
matèria de seguretat i salut en el treball. Sota la consideració que totes les modalitats
d’assetjament en el treball constitueixen un risc psicosocial, la URV, dins de les seves
obligacions preventives ha de contribuir a identificar-los i eliminar-los.

6.2

Assessorament

D’acord amb el que estableix la normativa de prevenció de riscos laborals, l’OPRL
està a disposició de tot el personal que forma part de la URV per assessorar sobre les
matèries següents:
 Informació sobre els drets dels empleats públics en l’àmbit de la normativa de
prevenció de riscos laborals
 Informació sobre altres òrgans on es pot recórrer
Així mateix, sota la supervisió i control del vicerectorat amb competències en matèria
de prevenció de riscos laborals, ha de fomentar activitats formatives i informatives
relatives als riscos psicosocials i sobre les mesures preventives calgui adoptar.

6.3

Gestió
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Aquest procediment dóna lloc a dues instruccions: IT-PGPRL-19-01 Mètode per a la
identificació i avaluació de factors i riscos psicosocials a la URV, i IT-PGPR19-02
Protocol d’actuació en cas d’assetjament o conflicte interpersonal. El primer se centra
en l’avaluació de riscos, i el segon, en la resolució de conflictes interpersonals.
L’OPRL ha de proposar les instruccions i ha de ser consultada al CSS per la posterior
aprovació, si escau, per part del Consell de Govern i Comissió delegada del Consell
de Govern.
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8. DOCUMENTS I REGISTRES
 IT-PGPRL-19-01 Mètode per a la identificació i avaluació de factors i riscos
psicosocials a la URV
 IT-PGPR19-02 Protocol d’actuació en cas d’assetjament o conflicte interpersonal
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1. OBJECTE
Garantir la presència dels recursos preventius a la URV en les situacions en què la
normativa de prevenció de riscos laborals en fa obligatòria la presència.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica a totes les unitats i entitats de la URV que
configuren els agents URV.
Queden fora de l’abast d’aquest procediment les obres de construcció, que regula la
normativa específica del sector. És responsabilitat del promotor de l’obra designar i
coordinar els recursos preventius.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presenten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Recursos preventius: persones responsables de disposar dels mitjans necessaris i
suficients en nombre per vigilar el compliment de les activitats preventives i que
asseguren la presència al centre de treball durant el temps en què es du a terme
l’activitat per la qual són requerits.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA


Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el reglament dels serveis de
prevenció



Reial decret 171/2001, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials



Norma UNE OHSAS 18001:2007
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5. RESPONSABILITATS
El supervisor ha d'assegurar que el responsable de l’activitat (RA) identifica les
activitats que requereixen la presència de recursos preventius a partir del compliment
del qüestionari preventiu i la signatura de la declaració responsable.
El responsable de l’activitat (RA) ha d’identificar si és necessària la presència d'un
recurs preventiu, nomenar-lo, garantir que el recurs designat tingui la formació
necessària i vetllar perquè dugui a terme les tasques assignades. A més, el
responsable de l’activitat (RA) també ha d'actualitzar el qüestionari preventiu si
detecta noves necessitats de recursos preventius no comunicades.

6. PROCÉS
La presència de recursos preventius a què fa referència el Reial decret 604/2006, que
modifica el Reial decret 39/1997, és una mesura preventiva complementària per vigilar
el compliment de les activitats preventives sobre els riscos derivats de la situació que
determini la seva necessitat per aconseguir un adequat control d’aquests riscos.
6.1

Activitats en què és necessària la presència de recursos preventius

D’acord amb el que estableix l’article 32 bis de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, i les seves modificacions posteriors, la presència al
centre de treball dels recursos preventius és necessària en els casos següents:
 Quan els riscos es poden veure agreujats o modificats, en el desenvolupament
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es duen a
terme successivament o simultàniament i que requereixen el control de la
correcta aplicació dels mètodes de treball.
 Quan es duguin a terme les següents activitats o processos perillosos o amb
riscos especials:
 Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'alçada, per les
particulars característiques de l’activitat, els procediments aplicats i
l’entorn del lloc de treball.
 Treballs amb risc de sepultura o enfonsament.
 Activitats en què s’utilitzen màquines sense declaració CE de conformitat
perquè la seva data de comercialització és anterior a l’exigència
d’aquesta declaració amb caràcter obligatori i que són del mateix tipus
que aquelles per les quals la normativa de comercialització de màquines
requereix la intervenció d’un organisme notificat en el procediment de
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certificació, quan la protecció del treballador no està prou garantida tot i
que ha adoptat les mesures reglamentàries d’aplicació.
 Treballs en espais confinats. A aquest efecte, s’entén per espai confinat
el recinte amb obertures limitades d’entrada i sortida i ventilació natural
desfavorable, que pot acumular contaminants tòxics o inflamables o tenir
una atmosfera deficient en oxigen i que no està concebut perquè estigui
ocupat de manera continuada per treballadors.
 Treballs amb risc d’ofegament per immersió, a excepció del que disposa
l’apartat 8.a del Reial decret 39/1997, corresponent als treballs
d’immersió amb equip subaquàtic.

6.2

Activitats que ha de dur a terme el recurs preventiu

El recurs preventiu ha de vigilar que es compleix la normativa de prevenció de riscos
laborals vigent i la pròpia de la URV. Aquesta vigilància inclou comprovar l’eficàcia de
les activitats preventives previstes a la planificació, així com l’adequació d’aquestes
activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l’aparició de riscos no previstos i
derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos
preventius.
La ubicació al centre de treball de les persones a què s’assigna la presència ha de
permetre que puguin complir les funcions que els són pròpies. Ha de tractar-se d’un
emplaçament segur que no suposi un factor addicional de risc, ni per a aquestes
persones ni per als treballadors de l’empresa. El recurs preventiu ha de romandre al
lloc de treball mentre es manté la situació que determina la seva presència.
Quan s’observa un compliment deficient de les activitats preventives com a resultat de
la vigilància, les persones a qui s’assigna la presència:
 Han de fer les indicacions necessàries per al compliment correcte i immediat de
les activitat preventives.
 Han d’informar d’aquestes circumstàncies el supervisor i el responsable de
l’activitat (RA) perquè adoptin les mesures necessàries per corregir les
deficiències observades, si encara no s’han resolt.
6.3

Persones que poden fer la funció de recurs preventiu

El responsable de l’activitat (RA) ha d’assegurar que els treballadors que assumeixen les
funcions de recurs preventiu han seguit com a mínim el curs de formació de nivell bàsic
de prevenció de riscos laborals, a més de la formació bàsica de la tasca que han de
supervisar.
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Procés per la designació de recursos preventius

El responsable de l’activitat (RA) que té previst dur a terme activitats incloses a
l’apartat 6.1 ha d’assegurar que es comunica aquesta circumstància amb prou
antelació a l’inici de l’activitat.
En el cas de treballs que impliquen l’exposició a radiacions ionitzants, el recurs
preventiu que s’ha de designar és el responsable de la instal·lació radioactiva.
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1. OBJECTE
Establir el sistema que cal seguir per garantir que determinats treballs que poden
generar riscos d’accident amb conseqüències greus, a causa de la intervenció en
instal·lacions o àmbits perillosos, es facin sota condicions controlades.

2. ABAST
Els treballs que requereixen un permís de treball per part dels agents URV són els
següents:


Treballs d’aplicació de tractaments plaguicides



Treballs en alçada



Treballs en espais confinats



Treballs elèctrics



Treballs en calent i en fred



Treballs fora d’horari habitual

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Treballs d’aplicació de tractaments plaguicides: treballs que comprenen els
tractaments coneguts tradicionalment com a DDD (desinfecció, desinsectació,
desratització). Els biocides utilitzats són substàncies actives i preparats que contenen
una o més substàncies actives destinades a destruir, contrarestar, neutralitzar o
impedir l’acció (o bé a exercir un control d’una altra mena) sobre qualsevol organisme
nociu per mitjans químics o biològics.
Treballs en alçada: treballs duts a terme a una alçada superior a dos metres que
necessiten una protecció addicional per evitar la caiguda a diferent nivell, ja que
aquest risc no ha estat eliminat.
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Treballs en espais confinats: treballs que comprenen totes les operacions fetes en un
espai amb obertures limitades d’entrada i sortida que pot acumular contaminants
tòxics o inflamables o tenir una atmosfera deficient d’oxigen i que no està preparat per
a una ocupació continuada de treballadors.
Treballs elèctrics: tota mena de treballs (elèctrics o no) que s’han de dur a terme en
instal·lacions o equips elèctrics energitzats o a les seves proximitats.
Treballs en calent: treballs que comprenen totes les operacions amb generació de
calor, producció de guspires, flames o temperatures elevades en proximitat de pols,
líquids o gasos inflamables o en recipients que continguin o hagin contingut aquests
productes.
Treballs en fred: operacions que normalment es duen a terme sense generar calor en
instal·lacions on circulen fluids o líquids perillosos o bé on se n’emmagatzemen.
Comprenen treballs com reparacions en bombes, canalitzacions de gasos o
substitucions de canalitzacions. La normativa URV sols considera treballs en calent
les tasques no habituals de l’activitat diària en espais experimentals.
Treballs fora d’horari habitual: treballs duts a terme fora de l’horari establert per la
normativa, que cada institució determina.

4. REQUISITS LEGALS I D’ALTRES


Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el reglament dels serveis de
prevenció



Norma UNE OHSAS 18001:2007



Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
La URV ha de determinar les activitats que requereixen un permís de treball i els
responsables de sol·licitar-lo i autoritzar-lo.
El responsable de l’activitat (RA) ha de sol·licitar el permís de treball corresponent
abans que comencin els treballs.

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de realitzar en funció del PGPRL-17
Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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L’adjudicatari de contracte o contractista, que segons el Model URV és el responsable
de l’activitat, ha de detectar la necessitat de sol·licitar el permís de treball per dur a
terme les tasques que així ho requereixin, mitjançant la formalització del registre
PGPRL-21-01 Permís de treball.
El supervisor ha de supervisar el permís de treball que se sol·licita i, quan sigui el cas,
també ha de supervisar que l’adjudicatari disposa del corresponent permís de treball
abans de començar les activitats que estan subjectes a aquests tipus de permís.
El treballador no pot iniciar les tasques sense comptar amb el corresponent permís de
treball, i l’ha d’ensenyar al personal URV quan li sigui requerit.

6. PROCÉS
6.1

Descripció del procés

Abans de dur a terme qualsevol activitat inclosa a l’abast d’aquest document, el
responsable de l’activitat ha de sol·licitar l’autorització per escrit a través del PGPRL21-01 Permís de treball.
Al PGPRL-22 Models preventius de la URV s’especifiquen les activitats que
requereixen permís de treball i els responsables d’autoritzar-lo.
Els treballs no es poden iniciar sense el vistiplau de les diferents parts, tal com es
descriu a continuació.
6.1.1 Emissió de sol·licitud
6.1.1.1 Empreses adjudicatàries
Si el sol·licitant és una empresa adjudicatària o contractista (segons el Model URV, el
responsable de l’activitat), aquesta s’ha d’adreçar al supervisor del centre on es duen
a terme els treballs per emplenar i signar el permís de treball i per sol·licitar les
renovacions de l’autorització que calguin.
El supervisor de les empreses adjudicatàries ha d’assegurar el compliment de les
actuacions següents:


Ha d’inspeccionar personalment el lloc de treball i l’equip de seguretat necessari, i
assegurar-se que s’han pres totes les mesures de seguretat necessàries.



Ha de verificar que les aptituds del personal que ha de dur a terme els treballs són
les adequades.



Ha de facilitar les instruccions i equips necessaris a l’operari executor dels treballs,
de manera que aquest assumeixi totalment les garanties de seguretat en la seva
actuació concreta.
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Si el treball implica una elevada perillositat o una situació d’aïllament, ha de
designar una persona perquè en vigili atentament l’execució. Aquesta persona ha
d’estar instruïda en primers auxilis i lluita contra incendis, i en general ha de ser
capaç d’efectuar el salvament en cas d’emergència, tal com s’indica al PGPRL-20
Presència de recursos preventius.

Un cop realitzades les actuacions descrites anteriorment, el supervisor ha de signar a
l’apartat “Revisat” del permís de treball i remetre’l al Servei de Recursos Materials i/o
al responsable del centre o espai si els treballs són fora de l’horari habitual.
En el cas de treballs que es facin fora de l’horari habitual, cal seguir les pautes
establertes a la IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora d’horari habitual.
6.1.1.2 Altres responsables d’activitat
El responsable de l’activitat ha d’emplenar i signar el permís de treball per sol·licitar
l’autorització per a les activitats descrites a l’abast d’aquest procediment, i s’ha
d’ocupar de demanar les renovacions de l’autorització que siguin necessàries.
El responsable de l’activitat ha d’assegurar el compliment de les actuacions descrites
a l’apartat 6.1.1.1.
Un cop realitzades les actuacions descrites anteriorment, el responsable de l’activitat
ha de signar a l’apartat “Revisat” del permís de treball i l’ha de remetre al Servei de
Recursos Materials i/o el responsable del centre o espai si els treballs són fora de
l’horari habitual, seguint la IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora d’horari
habitual.
6.1.2 Autorització final
El permís de treball ha de ser finalment autoritzat pel Servei de Recursos Materials i/o
pel responsable del centre si els treballs són fora de l’horari habitual. Un cop signada
l’autorització, el permís de treball s’ha d’enviar a l’empresa adjudicatària i/o al
responsable de l’activitat.

6.1.3 Recepció de la sol·licitud i inici dels treballs
Abans de començar els treballs, l’adjudicatari del contracte o altres agents
responsables d’activitat han d’establir la relació de les persones que executaran
l’activitat i els han de requerir la signatura del permís de treball; una còpia del permís
de treball és per al treballador i l’altra s’ha de lliurar al supervisor o a altres agents
responsables de l’activitat.
Els treballadors:


No poden iniciar els treballs sense el corresponent permís de treball.
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Han de disposar d’una còpia del permís de treball.



Han de complir amb les normes de seguretat i utilitzar adequadament els equips
assignats, incloent-hi els de protecció col·lectiva i protecció individual.



Han d’utilitzar exclusivament l’autorització de treball pel temps establert.



Han de lliurar l’autorització al seu responsable directe un cop finalitzat el treball.



Quan detectin canvis en les condicions de seguretat que sota el seu criteri
requereixin una revisió de l’autorització, han d’interrompre el treball i comunicar-ho
al responsable del lloc o al seu responsable directe.
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IT-PGPRL-04-01 Productes perillosos



IT-PGPRL-04-08 Treballs en alçada i accés a soterranis i espais confinats



IT-PGPRL-04-13 Treballs en tensió



IT-PGPRL-04-14 Treballs en calent i fred



IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora d’horari habitual
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Relació de modificacions
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Descripció
1
Apartat 6.2.1 actualització de la taula de perfils d’activitat URV (s’inclou perfil
12 i es separen el 3.1 del 3.2)
Apartat 6.4 s’incorpora el perfil 12 a la taula de protocols mèdics
Apartat 6.7 s’incorpora el cartell de seguretat per accedir a espais
experimentals URV
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1. OBJECTE
Establir els models preventius no definits a la documentació general del Model URV que
totes les unitats URV han de complir obligatòriament i els models per a les entitats de la
URV.

2. ABAST
Aquest procediment general s’aplica a totes les unitats i entitats de la URV en què els
agents URV duen a terme les seves tasques.

3. DEFINICIONS1
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que presten
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presten serveis en
espais de la URV.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA
Com que aquest procediment complementa tots els anteriors, els requisits legals ja estan
inclosos en cada un dels procediments descrits.

5. RESPONSABILITATS
El Consell de Govern ha d’aprovar els models preventius d’aquest procediment.
La comissió delegada de Consell de Govern ha d’actualitzar els criteris un cop consultat
el Comitè de Seguretat i Salut.
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) ha de ser consultat i participar en la definició
d’aquest procediment i en les actualitzacions corresponents.
L’OPRL ha de proposar els models preventius que es considerin necessaris, així com
assegurar la difusió corresponent perquè es coneguin i s’apliquin a totes les
instal·lacions de la URV.
1

Com que aquest procediment complementa tots els anteriors, les definicions ja estan incloses en cada un
dels procediments descrits, així com en el glossari del Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de
la URV.
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El supervisor ha d’assegurar que els responsables de l’activitat compleixen amb aquest
procediment i la documentació del Model URV, i assegurar l’adaptació, en el cas que
sigui necessari, a la seva activitat, així com garantir que es complirà el seu contingut en
la seva totalitat.

6. PROCÉS
6.1 CIRCUIT DEL QÜESTIONARI PREVENTIU I LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
6.1.1 Fluxograma del circuit del qüestionari preventiu i la declaració responsable

Fluxograma del circuit de l’enquesta preventiva i la declaració responsable
Recepció de la
dec laració
responsable
s ignada

OPRL

Integració i
explotació de dades

Altres nivells
Via registre
general

RESPONSABLE
DE L’ACTIVITAT
(RA)

SUPERVISOR/A

Nivell 1
Via CID

I

No

Petició de revisió
del qüestionari

Inici Nova
Ac tivitat

Sí
OK ?

Control recepció i
tramesa
Cal
Actualitzar el
Qüestionari?

Recepció de la
comunicació de
l’obligació de
respondre

Sí

No

Confimrar o
omplir un nou
qüestionari

Q

D

Actualitzar
qüestionari
preventiu

Q: Qüestionari preventiu complimentat
D: Generació automàtica de la declaració Responsable
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6.1.2 Relació de supervisors i responsables d’activitat (RA)
Supervisor

Responsable d’activitat (RA)

Degà/na,
director/a
de
centre, Persones responsables d’activitats no habituals
delegat/da del rector per al CTE i
càrrecs anàlegs del Campus Baix Oficina Logística de Campus
Penedès
Administrador/a de centre
Responsable de la sala de dissecció
Responsable de l’estabulari (*)
Director/a de departament

Investigador/a principal d’un projecte
Director/a de tesis
Director/a de grup de recerca
Altres investigadors/es que duen a terme
activitats de recerca no incloses en els apartats
anteriors

Responsable de contracte

Adjudicatari/ària

Responsable de comanda

Contractista

Cap del SRM

Contractista d’obres menors

Cap del SRCT

Investigadors que accedeixen al servei
Unitat de Protecció Radiològica de la URV
(UPR)

Cap del SGR

Investigador/a
transferència

principal

dels

projectes

de

Director/a CTTi-FURV

Responsables d’unitat/d’entitats presents als
edificis que gestiona

Supervisor/a nomenat per la direcció
d’un PPCC, CCTT o centre anàleg
Investigador/a principal dels projectes de
transferència, tant si són gestionats per FURV
com per PPCC-CCTT-centres anàlegs
Responsable de l’estabulari
(*) Pel que fa a la definició del responsable d’activitat de l’estabulari, els degans poden
delegar en la direcció d’un departament l’assignació del responsable d’activitat.
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6.1.3 Qüestionari preventiu
El qüestionari preventiu recull de manera sistemàtica la informació especialitzada en
matèria de prevenció de riscos laborals i de caràcter previ i periòdic al canvi de
condicions laborals.
Les preguntes definides al qüestionari preventiu han de ser de contingut tècnic i basades
en la normativa vigent, per tal d’identificar i sistematitzar la recollida de dades
preventives, i han de permetre la planificació de la coordinació d’activitats empresarials,
tant interna com externa, de la URV.
La proposta de qüestionari preventiu l’ha de fer l’OPRL, amb la consulta i participació del
CSS.
6.1.4 Declaració responsable
A la declaració responsable se subscriu i signa la informació aportada al qüestionari
preventiu, del qual es recull la informació enregistrada.
La proposta del format de la declaració responsable l’ha de fer l’OPRL, amb la consulta i
participació del CSS.
6.2 PERFILS D’ACTIVITAT
6.2.1 Codificació de perfils d’activitat

La URV ha d’identificar les activitats per aquests codis, que les entitats també han
d’utilitzar quan s’adrecen a l’OPRL.
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PERFILS D’ACTIVITAT URV
Perfil d’activitat URV
1
2

3

3.1_àmbit dissecció
3.2_àmbit estabulari
4
5 (Aquest perfil és complementari, no
és possible marcar només el perfil 5.1
o 5.2 o 5.3, cal marcar altres perfils)

5,1

5,2

5,3

6

7

8

9
10

11

12

Descripció de l’activitat
Activitat sanitària: es duen a terme activitats en l’àmbit sanitari
dins d’institucions sanitàries (treball amb humans vius).
Activitat experimental biològica: es duen a terme activitats
relacionades amb mostres humanes i/o biològiques a la URV o en
instal·lacions alienes a la URV (sèrum, sang, orina, ADN, etc.).
Activitat experimental amb animals i/o cadàvers: es duen a
terme tasques que impliquen la manipulació d’animals vius o
morts, cossos humans i peces anatòmiques (treballs en
estabularis i sales de dissecció).
Atès que es pot treballar en un sol àmbit (estabulari i/o cadàvers)
s’han desglossat el perfil en dos àmbits.
Activitat experimentals amb cadàvers/dissecció.
Activitat experimentals amb animals/estabulari.
Activitat experimental química: es duen a terme activitats
relacionades amb la manipulació de productes químics.
Activitat experimental física: es duen a terme activitats
relacionades amb agents físics. Identificar entre aquests:
Radiacions ionitzants
Cal marcar altres perfils (p.ex perfil 4, activitat experimental
química)
Làsers
Cal marcar altres perfils (p.ex perfil 4, activitat experimental
química)
Soroll i/o vibracions
Cal marcar altres perfils (p.ex perfil 6, activitat experimental al
taller)
Activitat experimental al taller i/o activitats amb risc elèctric:
es duen a terme activitats relacionades amb tallers, instal·lacions,
equips a pressió i/o muntatges d’equips de treball, plantes pilot i/o
amb risc elèctric.
Inclou també les plantes pilot, així com els productes químics
emprats al taller.
Activitat de gestió: es duen a terme activitats al despatx, tant
administratives com de direcció.
Activitat a l’aire lliure: es duen a terme activitats de
manteniment, celler, treball al camp, arqueologia, etc.
Inclou els fitosanitaris emprats al celler i el tractor del celler.
Àmbit de docència: es duen a terme activitats de docència a
l’aula/tallers i treballs d’atenció a l’alumne.
Xofer : es duen a terme activitats de desplaçaments amb vehicle.
Únicament inclou la tasca de xofer.
Els riscos derivats de conduir per anar o tornar a la feina (in
itinere) o per a desplaçaments en reunions intercentres (in
mission) ja estan inclosos a la resta de perfils. No marcar aquest
perfil si no s’ocupa la plaça de xofer.
Àmbit de consergeries: es duen a terme activitats a les
consergeries dels centres.
Inclou únicament consergeries.
Àmbit
tècniques
alimentàries:
desenvolupen activitats
PGPRL-22
Models
preventius deEsla URV
relacionades amb aliments i la seva manipulació.
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6.3 CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RISCOS
6.3.1 Criteris de probabilitat utilitzats
PROBABILITAT BAIXA

Quan el dany es dóna en rares ocasions (mètode INSHT)

PROBABILITAT MITJANA

Quan el dany es dóna algunes vegades (mètode INSHT)

PROBABILITAT ALTA

Quan el dany es dóna sempre o quasi sempre (mètode
INSHT)

6.3.2 Criteris de severitat utilitzats

SEVERITAT BAIXA

El dany pot ocasionar una lesió baixa (mètode COASHIQ)

SEVERITAT MITJANA

El dany pot ocasionar lesions baixes sense seqüeles o
incapacitats menors (mètode COASHIQ)

SEVERITAT ALTA

El dany pot ocasionar lesions amb baixa amb seqüeles o
incapacitats majors (mètode COASHIQ)

6.3.3 Matriu de càlcul de la valoració del risc

SEVERITAT

PROBABILITAT

BAIXA
MITJANA
ALTA

BAIXA

MITJANA

ALTA

MOLT LLEU

LLEU

MODERADA

LLEU

MODERADA

GREU

MODERADA

GREU

MOLT GREU
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6.3.4 Equivalència de codis utilitzats per a l’estimació del risc de la URV i de
l’INSHT
CODI URV

CODI INSHT

Acció i temporització

MOLT LLEU

TRIVIAL

No es requereix una acció específica a llarg termini

LLEU

TOLERABLE

No es necessita millorar l’activitat preventiva a mitjà termini

MODERADA

MODERAT

S’han de fer esforços per reduir el risc a curt termini

GREU

IMPORTANT

No s’ha de començar a treballar fins que no s’hagi reduït el risc

No s’ha de començar a treballar ni continuar treballant fins que
no es redueixi el risc
Equivalència de codis utilitzats per a l’estimació del risc de la URV i de l’Insitut Nacional de Seguretat i
Higiene en el Treball.
MOLT GREU

SERVER

PGPRL-22 Models preventius de la URV

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV

PROCEDIMENTS GENERALS

Codi: PGPRL-22
Edició: 1
Data: 15/12/2016
Pàg.: 10 de 65

CODI URV

CODI INSHT

BAIXA

DANY LLEUGER

MITJANA

DANY

ALTA

DANY EXTREM

Equivalència de codis utilitzats per a la valoració de la severitat/conseqüència de la URV i de l’Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

6.3.5 Model d’avaluació de riscos laborals
6.3.5.1

Priorització de mesures
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6.3.5.2
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Codis de risc

A les taules següents s'enumeren tots els codis que es poden emprar en el procés
d'identificació i posterior avaluació de riscos.
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6.3.5.3
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Formulari utilitzat per a l’avaluació de riscos

Informació mínima que cal incloure en aquests documents: cada entitat pot elaborar els seus documents si
segueix la normativa vigent.
FULL – DADES GENERALS (inclou les dades generals de l’empresa, el centre de treball avaluat, la llista de
llocs de treball del centre, els tipus de risc del lloc de treball i la llista de llocs de treball exempts per riscos
durant l’embaràs o lactància).
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Edifici

Tipus de risc

Detall del risc

Mesura correctora

Es marca si la
mesura fa
referència a
personal amb
sensibilitats
especials

Mesura Preventiva

Valor del risc

Prioritat de la mesura

Observacions
sobre la mesura
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Model de planificació de mesures preventives/correctores

Informació sobre els conceptes mínims que cal incloure en aquests documents (cada
entitat pot elaborar els seus models, seguint la normativa vigent).
PLANIFICACIÓ DE MESURES
PREVENTIVES/CORRECTORES

Data avaluació:
Referència:

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
[Edifici: ]
Ref. mesura

Lloc de
treball

Mesura

Prioritat

Data
prevista

Període:

Data
realitzat

Responsable
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6.4 VIGILÀNCIA DE LA SALUT
6.4.1 Relació entre els perfils d’activitat URV i la periodicitat/obligatorietat dels
reconeixements (personal URV)
CODI DEL
PERFIL
D’ACTIVITAT
URV

ACTIVITAT URV

1

Activitat sanitària: es duen
a terme activitats en l’àmbit
sanitari dins d’institucions
sanitàries (treball amb
humans vius o en laboratoris
dels hospitals universitaris)

2

Activitat experimental
biològica: es duen a terme
activitats relacionades amb
mostres humanes i/o
biològiques a la URV o en
instal·lacions alienes a la
URV (sèrum, sang, orina,
ADN, etc.)
Activitat experimental amb
3
animals i/o cadàvers: es
duen a terme tasques que
impliquen la manipulació
d’animals vius o morts,
cossos humans i peces
anatòmiques (treballs en
estabularis
i
sales
de
dissecció).
Atès que es pot treballar en
un sol àmbit (estabulari i/o
cadàvers) s’han desglossat
el perfil en dos àmbits.
3.1_àmbit Activitat experimentals
dissecció amb cadàvers/dissecció.

3.2_àmbit Activitat experimentals
estabulari amb animals/estabulari.

PERIODICITAT/OBLIGATORIETAT

-

Periodicitat ANUAL

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: recomanable

-

Periodicitat ANUAL

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: obligatori

-

Periodicitat ANUAL

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: obligatori

-

Periodicitat ANUAL

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: obligatori
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4

5

Activitat experimental
químic: es duen a terme
activitats relacionades amb
la manipulació de productes
químics

-

Periodicitat ANUAL

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: obligatori

-

Periodicitat ANUAL

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: obligatori

-

Periodicitat TRIENNAL

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: recomanable

-

Periodicitat
ANUAL/TRIENNAL/QUINQUEN
NAL (segons sonometria /
nivell exposició)

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: obligatori

Activitat experimental al
taller: es duen a terme
activitats relacionades amb
tallers, instal·lacions, equips
a pressió i/o muntatges
d’equips de treball

-

Periodicitat ANUAL/BIENNAL
(segons protocols aplicats)

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: obligatori /
recomanable (segons
protocols aplicats)

Activitat de gestió: es duen
a terme activitats al despatx,
tant administratives com de
direcció

-

Periodicitat ANUAL

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: recomanable

Activitat experimentalfísica: es duen a terme
activitats relacionades amb
agents físics
5.1 Radiacions ionitzants

5.2 Làsers

5.3 Soroll i vibracions

6

7
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Activitat a l’aire lliure: es
duen a terme activitats de
manteniment, celler, treball al
camp, arqueologia, etc.
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-

Periodicitat ANUAL/BIENNAL
(segons protocols aplicats)

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: obligatori /
recomanable (segons
protocols aplicats)

9

10

11

12

Àmbit de docència: es duen
a terme activitats de
docència a l’aula/tallers i
treballs d’atenció a l’alumne

-

Periodicitat ANUAL

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: recomanable

Àmbit de conducció: es
duen a terme activitats de
desplaçaments amb vehicle

-

Periodicitat ANUAL

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: obligatori
(conductors professionals) /
recomanable (accidents de
trànsit)

-

Periodicitat ANUAL

-

INICIAL: obligatori

-

PERIÒDIC: recomanable

-

Periodicitat ANUAL

-

INICIAL: obligatori

Àmbit de consergeries i
atenció al públic: es duen a
terme activitats a les
consergeries dels centres i
atenció al públic en general
Àmbit
tècniques
alimentàries:
Es
desenvolupen
activitats
relacionades amb aliments i
la seva manipulació.

PERIÒDIC: obligatori

* PROTOCOL BIOLÒGIC:
1. Pel que fa al personal exposat a risc biològic (perfils 1, 2, 3 i 8), cal avaluar-ne la immunització
antitetànica i recomanar la pauta pertinent en l’informe mèdic personal relatiu al reconeixement
laboral. Per aquest motiu es recomana que el dia del reconeixement es porti el carnet de
vacunacions, si se’n disposa.
2. En cas de treball amb éssers humans, teixits humans, sang, hemoderivats o animals susceptibles
de ser infectats pel virus de l’hepatitis B (perfils 1,2 i 3), cal valorar la seva immunització prèvia
davant d’aquest virus i:
a) Si s’acredita una immunització correcta (presentant el carnet de vacunacions), no cal fer
cap actuació complementària més i es registra a la història mèdica del treballador.
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b) Si la immunització és dubtosa o desconeguda, cal fer una serologia d’immunitat per al
virus d’hepatitis B (AcHBs), després del consentiment informat i signat del treballador
(vegeu el document de consentiment informat per a realització de serologies) en el
moment del reconeixement mèdic, aprofitant la mateixa extracció de sang. Si la serologia
és positiva (immunitzat), cal informar-ne el treballador a l’informe mèdic personal relatiu al
reconeixement laboral. Si és negativa (no immunitzat), cal informar-lo de la necessitat
d’immunització a l’informe mèdic personal relatiu al reconeixement laboral i indicar-li que la
URV li ofereix anar a vacunar-se al servei de vigilància de la salut on es va fer el
reconeixement mèdic; a més, cal trucar al treballador per vacunar-lo en tres dosis, després
del consentiment informat signat per a la vacunació (vegeu el document de consentiment
informat per a vacunació de l’hepatitis B).

**PROTOCOL PLAGUICIDES (OPCIONAL AL PERFIL 8):
1) Per a reconeixements inicials cal fer les determinacions de colinesterasa eritrocitària i
colinesterasa sèrica (aprofitant l’extracció de sang del reconeixement mèdic).
2) Per a reconeixements periòdics cal fer la determinació de colinesterasa eritrocitària (aprofitant
l’extracció de sang del reconeixement mèdic).
Perquè aquestes determinacions siguin vàlides, hi ha d’haver exposició a fitosanitaris inhibidors de les
colinesterases en els tres o quatre mesos previs a l’extracció de sang. En cas contrari, aquestes
determinacions no són necessàries.
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6.4.2 Resum de protocols de vigilància de la salut i perfils d’activitat per a personal URV

PROTOCOL

BÀSIC

PERFILS O
ACTIVITATS ON
EL PODEM
TROBAR

TOTS

RECONEIXEMENT
INICIAL

OBLIGATORI

RECONEIXEMENT
PERIÒDIC

RECOMANABLE

PERIODICITAT

anual

CONTINGUT

-

PANTALLES DE
VISUALITZACIÓ
DE DADES

1, 7 i 9

OBLIGATORI

RECOMANABLE

anual/biennal/
triennal
segons nivell de risc

-

PGPRL-22 Models preventius de la URV

Història laboral
Antecedents mèdics
Anamnesi completa
Exploració física general
Analítica de sang i orina (perfil URV)
Dades antropomètriques i tensió arterial
Espirometria
Audiometria
Control visió (propera i llunyana, visió
cromàtica)
Electrocardiograma
Història laboral
Anamnesi/qüestionari ocular i
osteomuscular
Exploració ocular (reflex pupil·lar,
motilitat, control visió...)
Exploració osteomuscular (extremitats
superiors, columna...)
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PROTOCOL

PERFILS O
ACTIVITATS ON
EL PODEM
TROBAR

RECONEIXEMENT
INICIAL

RECONEIXEMENT
PERIÒDIC

PERIODICITAT

RISC BIOLÒGIC

1, 2, 3, 8 i 12

OBLIGATORI

RECOMANABLE

anual

DERMATOSI
PROFESSIONAL

1, 2, 3, 4, 6, 8 i 12

OBLIGATORI

RECOMANABLE

anual

EXPOSICIÓ A
AGENTS QUÍMICS

2, 3, 4, 6, 8 i 12

OBLIGATORI

OBLIGATORI

anual

EXPOSICIÓ A
AGENTS QUÍMICS
ESPECÍFICS

3.1
Altres a
determinar

OBLIGATORI

A DETERMINAR,
SEGONS
RESULTATS

OBLIGATORI
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CONTINGUT

- Història laboral (accidents biològics)
- Anamnesi sobre risc biològic,
vacunacions prèvies (VAT i VHB)
- Analítica de sang i orina (perfil URV)
- Consell de vacunació antitetànica
- Serologia hepatitis B en cas de dubte o
no vacunació/immunització prèvia
(només perfils 1, 2 i 3)
- Vacunació hepatitis B (3 dosis) segons
resultat serologia (només perfils 1, 2 i 3)
- Història laboral
- Anamnesi (antecedents dermatològics i
al·lèrgics)
- Exploració dermatològica
- Història laboral
- Antecedents mèdics
- Anamnesi (especialment antecedents
respiratoris)
- Exploració física (abdominal,
respiratòria...)
- Analítica de sang i orina (perfil URV)
- Espirometria
- Analítica de sang: Fosfatasa Alcalina
(anual)
Altres determinacions en funció de
valors ambientals
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PROTOCOL

PERFILS O
ACTIVITATS ON
EL PODEM
TROBAR

RECONEIXEMENT
INICIAL

RECONEIXEMENT
PERIÒDIC

SOROLL

5.3, 6 i 8

OBLIGATORI

OBLIGATORI

NEUROPATIES
PER VIBRACIÓ

5.3

OBLIGATORI

RECOMANABLE

RADIACIONS
IONITZANTS

5.1

OBLIGATORI

OBLIGATORI

PERIODICITAT

Codi: PGPRL-22
Edició:1
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CONTINGUT

- Història laboral (exposició a soroll i ús
d’EPI)
- Anamnesi patologia auditiva
anual, triennal,
quinquennal (segons - Otoscòpia
- Audiometria. Acumetria i audiometria
nivell sonomètric)
alterada
- Qüestionari soroll
- Història laboral
- Antecedents mèdics
anual/biennal
- Anamnesi
segons nivell de risc
- Exploració física (aparell circulatori i
nerviós)
- Història laboral
- Antecedents mèdics
- Anamnesi completa
- Exploració física general
- Analítica de sang i orina (perfil URV)+
perfil radiacions ionitzants si és
categoria A
anual
- Dades antropomètriques i tensió arterial
- Espirometria
- Audiometria
- Control visió (propera i llunyana, visió
cromàtica)
- Electrocardiograma
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PROTOCOL

MANIPULACIÓ
MANUAL DE
CÀRREGUES

POSTURES
FORÇADES

MOVIMENTS
REPETITIUS
DE
MEMBRES
SUPERIORS

ASMA LABORAL

PERFILS O
ACTIVITATS ON
EL PODEM
TROBAR

6, 8 i 12

6, 8, 10, 11 i 12

12

8

RECONEIXEMENT
INICIAL

OBLIGATORI

OBLIGATORI

OBLIGATORI

OBLIGATORI

RECONEIXEMENT
PERIÒDIC

RECOMANABLE

RECOMANABLE

RECOMANABLE

OBLIGATORI

PERIODICITAT

anual/bianual
segons nivell de risc

anual/bianual
segons nivell de risc

anual/bianual
segons nivell de risc

anual
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CONTINGUT

Història laboral
Antecedents mèdics
Anamnesi
Exploració osteomuscular (extremitats
superiors, columna...)
- Electrocardiograma
-

-

Història laboral
Antecedents mèdics
Anamnesi
Exploració osteomuscular (extremitats
superiors, columna...) i aparell circulatori

-

Història laboral
Antecedents mèdics
Anamnesi
Exploració osteomuscular (extremitats
superiors

- Història laboral
- Antecedents mèdics
- Anamnesi (especialment antecedents
respiratoris)
- Exploració física (respiratòria)
- Espirometria
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PROTOCOL

PERFILS O
ACTIVITATS ON
EL PODEM
TROBAR

RECONEIXEMENT
INICIAL

RECONEIXEMENT
PERIÒDIC

PERIODICITAT

ALVEOLITIS
AL·LÈRGICA
EXTRÍNSECA

8

OBLIGATORI

OBLIGATORI

anual

PLAGUICIDES

8

OBLIGATORI

OBLIGATORI

anual
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CONTINGUT

- Història laboral
- Antecedents mèdics
- Anamnesi (especialment antecedents
respiratoris)
- Exploració física (respiratòria)
- Espirometria
- Pot ser necessària RX tòrax a criteri
mèdic
- Història laboral
- Antecedents mèdics
- Anamnesi símptomes toxicitat
- Exploració física (abdominal,
neurològica, dermatològica)
- Analítica de sang i orina (perfil URV)
- Determinació de colinesterases
(plasmàtica + eritrocitària en inicials,
eritrocitària en periòdics) en període
postexposicional
- Espirometria
- Electrocardiograma
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PROTOCOL

CONDUCTORS

ACCIDENTS DE
TRÀNSIT

EXPOSICIÓ A
LÀSER

PERFILS O
ACTIVITATS ON
EL PODEM
TROBAR

10

10

5.2

RECONEIXEMENT
INICIAL

OBLIGATORI

OBLIGATORI

OBLIGATORI

RECONEIXEMENT
PERIÒDIC

OBLIGATORI

RECOMANABLE

RECOMANABLE

PERIODICITAT
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CONTINGUT

anual

-

Història laboral
Antecedents mèdics
Anamnesi completa
Exploració osteomuscular i vascular
Analítica de sang i orina (perfil URV)
Tensió arterial
Audiometria cada tres anys
Control visió (llunyana)
Electrocardiograma

anual

-

Història laboral
Antecedents mèdics
Anamnesi completa
Exploració osteomuscular i vascular
Analítica de sang i orina (perfil URV)
Tensió arterial
Audiometria inicial
Control visió (llunyana)
Electrocardiograma

-

Història laboral
Antecedents mèdics
Anamnesi oftalmològica
Revisió oftalmològica completa feta per
oftalmòleg amb fotografia de retina

triennal
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PROTOCOL

SOBRECÀRREGA
VOCAL

PERFILS O
ACTIVITATS ON
EL PODEM
TROBAR

9

RECONEIXEMENT
INICIAL

OBLIGATORI

RECONEIXEMENT
PERIÒDIC

RECOMANABLE

PERIODICITAT

anual

Codi: PGPRL-22
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CONTINGUT

- Història laboral
- Antecedents mèdics
- Anamnesi i exploració dirigida a
descartar problemes de fonació
relacionats amb l’activitat docent

Anotacions:
El protocol bàsic s’aplica a tots els treballadors que passen reconeixement inicial o periòdic de forma anual.
Els protocols no s’exclouen entre ells.
El perfil d’analítica bàsica per als treballadors de la URV inclou: hemograma i fórmula leucocitària, recompte i volum plaquetari, VSG (velocitat de sedimentació
globular), bioquímica amb glucosa, creatinina, urat, colesterol i fraccions HDL, LDL, VLDL, triglicèrids ferro i ionograma, enzims hepàtics (GOT, GPT i GGT),
bioquímica d’orina i sediment urinari.
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6.5 MODELS DE CONTROLS PERIÒDICS MÍNIMS DE LES CONDICIONS DE
TREBALL I AUDITORIES
6.5.1 Models per l’avaluació de riscos in situ d’espais experimentals2
 Magatzems
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS DELS MAGATZEMS DE PRODUCTES QUÍMICS

A complimentar
Data:

Centre:
Departament:
Magatzem (nº de referència i denominació):

Tècnic (nom) :

Ref del Registre:

Signatura

Per cada apartat indicar si el compliment del mateix es C (correcte), NC (no correcte) o NA (no aplica). Per tots els apartats marcats com a NC (no correcte),
es ficarà un nº de referència correlatiu de Mesura Correctora i s’explicarà el motiu d’aquesta qualificació a l’apartat de Mesures Correctores.
C Correcte

NC No correcte

NA No Aplica

VALORACIÓ DEL RISC
1

2

Probabilitat

RISC DERIVAT DE LA MANCA D'ORDRE I NETEJA
Bones condicions generals d'ordre i neteja.

C

NC

NA

Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball estan lliures d'obstacles.

C

NC

NA

Es mantenen els mínims d’espai de pas de 1 metre d’amplada i/o que permetin els moviments
normals.

C

NC

NA

El terra està net, sec, sense desperdicis ni material innecessari.

C

NC

NA

No s'emmagatzema productes químics en passadissos.

C

NC

NA

Existeix dutxa i rentaulls de seguretat a prop.

C

NC

NA

Existeix manta ignífuga a prop.
Existeix extintor compatible a menys de 15 metres i es troba accessible.

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

Es disposa de neutralitzadors pel control de fuites de líquids (kit d'absorbents i/o agents
neutralitzadors).

C

NC

NA

Hi ha il·luminació d’emergència, i es troba ben ubicada i operativa.

C

NC

NA

La zona està protegida per detectors de fum / temperatura o iònics.
Les portes son sectoritzadores amb resistència al foc (RF).

C
C

NC
NC

NA
NA

Els magatzems per a inflamables tenen la instal·lació elèctrica protegida.

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

El magatzem disposa de finestres.

C

NC

NA

L’ambient no està enrarit ni amb olors molestes.

C

NC

NA

Recipients en bon estat i senyalitzats.

C

NC

NA

Existeix un control d'estocs del magatzem (tipus i volums).

C

NC

NA

Es tendeix a tenir un mínim d'estoc.

C

NC

NA

Els reactius disposen de fitxes de seguretat.

C

NC

NA

Agrupats i classificats per risc (segons incompatibilitats)
Les substàncies cancerígens s'emmagatzemen en un recinte o armari específic, convenientment
senyalitzat i tancat.

C

NC

NA

C

NC

NA

Hi ha armaris d'ús exclusiu per als inflamables (RF-15) en bon estat i senyalitzat.

C

NC

NA

S'observa que els armaris protegits no estan sobreomplerts i tanquen perfectament.

C

NC

NA

Els productes inflamables estan separats de les fonts de calor.

C

NC

NA

L’àrea d’emmagatzematge està neta i ordenada, sense materials estranys.

C

NC

NA

Els productes s’emmagatzemen de manera ordenada i assegurant la seva estabilitat.

C
C

NC
NC

NA
NA

nº MC

RISC DERIVAT DE LA VENTILACIÓ DEL MAGATZEM.
Es disposa d'un sistema de ventilació operatiu.
Els magatzems estan ventilats mitjançant :
Ventilació natural

4

Valor

RISC DERIVAT DE L'ESTAT DELS ELEMENTS D'ACTUACIÓ I PROTECCIÓ.

El extintors estan penjats (a 1’70 m. aproximadament), i en bon estat (sense desperfectes
observables i amb una lectura adequada del manòmetre).
Existeix farmaciola a prop.

3

Severitat

Ventilació forçada

Les dues

RISC DERIVAT DE L'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS.

Es disposa d'escala per accedir a la part alta de les prestatgeries.

(continua a pàgina següent)

2

Informació mínima que cal incloure en aquests documents: cada entitat pot utilitzar models propis si
segueix la normativa vigent.
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5

RISC DERIVAT DE L'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES INFLAMABLES.
Quan hi ha risc d'incendi o explosió a causa dels productes que contenen (productes inflamables
molt volàtils), les masses o prestatgeries metàl·liques estan connectades equipotencialment i a terra.
(per l'electricitat estàtica i els corrents que puguin produir-se per alguna anormalitat).

C

NC

NA

Existeix un control de potencials de les masses o prestatgeries metàl·liques que estan connectades
equipotencialment i a terra.

C

NC

NA

Bomba manual

C

NC

NA

Equips de protecció individual

C

NC

NA

Línia de posta a terra per a l'electricitat estàtica per connectar els bidons

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

En cas que es facin transvasaments, es disposa dels elements adequats i estan en bones
condicions:

Magatzems per inflamables : El magatzem (situat a l'interior de l'edifici) té 2 sortides independents
(excepte si la S<25 m2 o distància a recórrer per a trobar la sortida sigui <6m).
Magatzems per inflamables : El recorregut màxim a l'exterior a una via segura d'evacuació no
supera els 30 metres
Magatzems per inflamables : El magatzem (interior) disposa de ventilació natural o forçada.
Magatzems per inflamables : A les sales d'emmagatzematge, el passadís lliure és d'un metre
d'amplada i/o que permetin els moviments normals.
6

RISC DERIVAT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Es disposa d'una caixa amb els següents equips de protecció individual per utilitzar en cas de
vessament:
Guants

Ulleres de seguretat

Mascareta per partícules, gasos i vapors

Altres.............

ALTRES CONDICIONS RESSENYABLES
✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

PLANIFICACIÓ DE MESURES PREVENTIVES/CORRECTORES
MESURES PREVENTIVES / CORRECTORES
Nº MC

(complimentar de manera clara i en majúscules)

PRIORITAT

Data prevista

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS DELS MAGATZEMS DE GASOS TÈCNICS

A complimentar
Data:

Centre:
Departament:
Magatzem (nº de referència i denominació):

Tècnic (nom) :

Ref del Registre:

Signatura

Per cada apartat indicar si el compliment del mateix es C (correcte), NC (no correcte) o NA (no aplica). Per tots els apartats marcats com a NC (no correcte),
es ficarà un nº de referència correlatiu de Mesura Correctora i s’explicarà el motiu d’aquesta qualificació a l’apartat de Mesures Correctores.
C Correcte

NC No correcte

NA No Aplica

VALORACIÓ DEL RISC
1

2

Probabilitat

RISC DERIVAT DE LA MANCA D'ORDRE I NETEJA
Bones condicions generals d'ordre i neteja.

C

NC

NA

Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball estan lliures d'obstacles.

C

NC

NA

Es mantenen els mínims d’espai de pas de 1 metre d’amplada i/o que permetin els moviments
normals.

C

NC

NA

El terra està net, sec, sense desperdicis ni material innecessari.

C

NC

NA

No s'emmagatzema productes químics en passadissos.

C

NC

NA

Existeix dutxa i rentaulls de seguretat a prop.

C

NC

NA

Existeix manta ignífuga a prop.
Existeix extintor compatible a menys de 15 metres i es troba accessible.

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

Es disposa de neutralitzadors pel control de fuites de líquids (kit d'absorbents i/o agents
neutralitzadors).

C

NC

NA

Hi ha il·luminació d’emergència, i es troba ben ubicada i operativa.

C

NC

NA

La zona està protegida per detectors de fum / temperatura o iònics.
Les portes son sectoritzadores amb resistència al foc (RF).

C
C

NC
NC

NA
NA

Els magatzems per a inflamables tenen la instal·lació elèctrica protegida.

C

NC

NA

C

NC

NA

nº MC

RISC DERIVAT DE LA VENTILACIÓ DEL MAGATZEM.
Es disposa d'un sistema de ventilació operatiu.
Els magatzems estan ventilats mitjançant :

C

NC

NA

El magatzem disposa de finestres.

C

NC

NA

L’ambient no està enrarit ni amb olors molestes.

C

NC

NA

C

NC

NA

Les botelles i botellons estan clarament identificats (nom del producte i etiqueta de risc).

C

NC

NA

Situats en posició vertical i assegurats per que no caiguin.

C

NC

NA

No hi ha botelles ni botellons en desús.
Situats lluny de fonts de calor.

C
C

NC
NC

NA
NA

No presenten desperfectes observables (corrosió, bonys,...).

C

NC

NA

Hi ha detectors a la zona (detectors de gas pels productes tòxics, detectors d’atmosfera inflamable
pels inflamables, detectors de nivell d’ O2 pels asfixiants).

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

Ventilació natural

4

Valor

RISC DERIVAT DE L'ESTAT DELS ELEMENTS D'ACTUACIÓ I PROTECCIÓ.

El extintors estan penjats (a 1’70 m. aproximadament), i en bon estat (sense desperfectes
observables i amb una lectura adequada del manòmetre).
Existeix farmaciola a prop.

3

Severitat

Ventilació forçada

Les dues

RISC DERIVAT DE L'EMMAGATZEMATGE DE GASOS COMPRIMITS (BÒTILS)
Indica el producte que contenen els bòtils del magatzem.
O2

N2

Ar

CH4

H2

He

Hi ha instruccions de seguretat pels botellons de la zona.
Els locals on s’utilitzen estan ventilats.

Altres: .......................

(continua a pàgina següent)
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ALTRES CONDICIONS RESSENYABLES
✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

PLANIFICACIÓ DE MESURES PREVENTIVES/CORRECTORES
MESURES PREVENTIVES / CORRECTORES
Nº MC

(complimentar de manera clara i en majúscules)

PRIORITAT

Data prevista

1
2
3
4
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 Tallers
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS DELS TALLERS
A complimentar
Data:

Centre:
Departament:
Taller (nº de referència i denominació):

Tècnic (nom) :

Ref del Registre:

Signatura

Per cada apartat indicar si el compliment del mateix es C (correcte), NC (no correcte) o NA (no aplica). Per tots els apartats marcats com a NC (no correcte),
es ficarà un nº de referència correlatiu de Mesura Correctora i s’explicarà el motiu d’aquesta qualificació a l’apartat de Mesures Correctores.
C Correcte

NC No correcte

NA No Aplica

VALORACIÓ DEL RISC
1

2

3

Bones condicions generals d'ordre i neteja.

C

NC

NA

Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball estan lliures d'obstacles.

C

NC

NA

Es mantenen els mínims d’espai de pas de 1 metre d’amplada i/o que permetin els moviments
normals.

C

NC

NA

El terra està net, sec, sense desperdicis ni material innecessari.

C

NC

NA

No s'emmagatzema productes químics en passadissos.

C

NC

NA

Existeix extintor dins el taller o a menys de 15 metres, es troba accessible.

C

NC

NA

El extintors estan penjats (a 1’70 m. aproximadament), i en bon estat (sense desperfectes
observables i amb una lectura adequada del manòmetre).

C

NC

NA

Es disposa de neutralitzadors pel control de fuites de líquids (kit d'absorbents i/o agents
neutralitzadors).

C

NC

NA

Hi ha il·luminació d’emergència, i es troba ben ubicada i operativa.

C

NC

NA

La zona està protegida per detectors de fum / temperatura o iònics.

C

NC

NA

Hi ha instruccions per emergències a la zona o en les seves proximitats (què fer, números de
telèfons, ....).

C

NC

NA

Es disposa d'un cartell informatiu de no entrar.

C

NC

NA

C

NC

NA

Es disposa d'un sistema de ventilació operatiu.

C

NC

NA

L’ambient no està enrarit ni amb olors molestes.

C

NC

5

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

Recipients en bon estat i senyalitzats.

C

NC

NA

Els productes químics (pintures, dissolvents, olis, ....) disposen de fitxes de seguretat.

C

NC

NA

Es disposa de procediments de treball que inclouen ítems preventius.

C

NC

NA

Agrupats i classificats per risc (segons incompatibilitats)
Els productes inflamables estan separats de les fonts de calor.

C
C

NC
NC

NA
NA

Al taller no s'emmagatzema quantitats importants d'inflamable.

C

NC

NA

L’àrea d’emmagatzematge està neta i ordenada, sense materials estranys.

C

NC

NA

Els productes s’emmagatzemen de manera ordenada i assegurant la seva estabilitat.
Es disposa d'escala per accedir a la part alta de les prestatgeries.

C
C

NC
NC

NA
NA

Es disposa a l'àrea de treball només dels productes que es vagin a utilitzar.

C

NC

7

NA

Els contenidors estan clarament identificats.

C

NC

NA

Els residus incompatibles es recullen en contenidors separats.

C

NC

NA

Els contenidors no estan plens.

C

NC

NA

Es disposa d’un programa de recollida de residus.

C

NC

NA

Es disposa de recipients per residus, material de vidre trencat.

C

NC

NA

Valor

nº MC

RISC DERIVAT DE PRIMERS AUXILIS.
RISC DERIVAT DE LA VENTILACIÓ DEL TALLER.

RISC ELÈCTRIC
Panells elèctrics accessibles, tancats i ben senyalitzats.
La instal·lació elèctrica: preses de corrent, cablejat, connexions i aparells diversos no s'observen
desperfectes (sense perill de contacte elèctric directe).

6

Severitat

RISC DERIVAT DE L'ESTAT DELS ELEMENTS D'ACTUACIÓ I PROTECCIÓ.

Es disposa de farmaciola dins el taller.
4

Probabilitat

RISC DERIVAT DE LA MANCA D'ORDRE I NETEJA

RISC DERIVAT DE L'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS.

RISC DERIVAT DELS RESIDUS QUÍMICS

(continua a pàgina següent)
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RISC DERIVAT DE LA UTILITZACIÓ DE GASOS COMPRIMITS (BÒTILS)
Indica el producte que contenen els bòtils del laboratori.
O2

N2

Ar

CH4

H2

He

Altres:..............

Les botelles i bòtils estan clarament identificats (nom del producte i etiqueta de risc).

C

NC

NA

Situats en posició vertical i assegurats per que no caiguin.

C

NC

NA

No hi ha botelles ni bòtils en desús.
Situats lluny de fonts de calor.

C
C

NC
NC

NA
NA

No presenten desperfectes observables (corrosió, bonys,...).

C

NC

NA

Hi ha detectors a la zona (detectors de gas pels productes tòxics, detectors d’atmosfera inflamable
pels inflamables, detectors de nivell d’ O2 pels asfixiants).

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

Hi ha instruccions de seguretat pels bòtils de la zona.
Els locals on s’utilitzen estan ventilats.
10

11

RISC DERIVAT DEL TREBALL AMB EQUIPS DE TREBALL (MÀQUINES, MUNTATGES, ...)
Els equips de treball (aparells, muntatges,...) disposen del marcatge CE o bé disposen de la
conformitat de l'auditoria de l'entitat certificadora autoritzada.
RISC DERIVAT DEL TREBALL AMB EINES MANUALS
L'àrea de treball està net i ordenat.
Les eines es troben en bon estat i desades correctament.

12

Codi: PGPRL-22
Edició: 1
Data: 15/12/2016
Pàg.: 33 de 65

RISC DERIVAT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Els treballadors del taller disposen de:
Bata
Mascareta

Guants

Ulleres de seguretat

Sabates tancades/de seguretat

Altres.............

ALTRES CONDICIONS RESSENYABLES
✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

PLANIFICACIÓ DE MESURES PREVENTIVES/CORRECTORES
MESURES PREVENTIVES / CORRECTORES
Nº MC

(complimentar de manera clara i en majúscules)

PRIORITAT

Data prevista

1
2
3
4
5
6
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Codi: PGPRL-22
Edició: 1
Data: 15/12/2016
Pàg.: 34 de 65

Laboratoris
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS DELS LABORATORIS

A complimentar
Data:

Centre:
Departament:

Docència/Recerca:

Laboratori (nº de referència i denominació):

Tècnic (nom) :

Ref del Registre:

Signatura

Per cada apartat indicar si el compliment del mateix es C (correcte), NC (no correcte) o NA (no aplica). Per tots els apartats marcats com a NC (no correcte),
es ficarà un nº de referència correlatiu de Mesura Correctora i s’explicarà el motiu d’aquesta qualificació a l’apartat de Mesures Correctores.
C Correcte

NC No correcte

NA No Aplica

VALORACIÓ DEL RISC
1

2

3

Bones condicions generals d'ordre i neteja.

C

NC

NA

Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball estan lliures d'obstacles.

C

NC

NA

Es mantenen els mínims d’espai de pas de 1 metre d’amplada i/o que permetin els moviments
normals.

C

NC

NA

El terra està net, sec, sense desperdicis ni material innecessari.

C

NC

NA

No s'emmagatzema productes químics en passadissos.

C

NC

NA

Existeix dutxa i rentaulls de seguretat. Es troba accessible i està senyalitzada.

C

NC

NA

La dutxa no té en les proximitats preses ni aparells elèctrics.

C

NC

NA

Existeix manta ignífuga, es troba accessible i senyalitzada.

C

NC

NA

Existeix extintor dins el laboratori o a menys de 15 metres, es troba accessible.

C

NC

NA

El extintors estan penjats (a 1’70 m. aproximadament), i en bon estat (sense desperfectes
observables i amb una lectura adequada del manòmetre).

C

NC

NA

Es disposa de neutralitzadors pel control de fuites de líquids (kit d'absorbents i/o agents
neutralitzadors).

C

NC

NA

Hi ha il·luminació d’emergència, i es troba ben ubicada i operativa.

C

NC

NA

La zona està protegida per detectors de fum / temperatura o iònics.

C

NC

NA

Hi ha instruccions per emergències a la zona o en les seves proximitats (què fer, números de
telèfons, ....).

C

NC

NA

Es disposa d'un cartell informatiu de no entrar.

C

NC

NA

C

NC

NA

El laboratori disposa de ventilació adequada (s'actua sobre la temperatura, l'índex de ventilació i la
humitat de l'aire).

C

NC

NA

Es disposa d'un sistema de ventilació operatiu.

C

NC

NA

Es disposa d'un sistema de ventilació d'emergència operatiu.

C

NC

NA

El sistema de ventilació permet funcionar a demanda (funcionament mitjançant termòstats).

C

NC

NA

El laboratori disposa de finestres.

C

NC

NA

L’ambient no està enrarit ni amb olors molestes.

C

NC

NA

Severitat

Valor

nº MC

RISC DERIVAT DE L'ESTAT DELS ELEMENTS D'ACTUACIÓ I PROTECCIÓ.

RISC DERIVAT DE PRIMERS AUXILIS.
Es disposa de farmaciola dins el laboratori.

4

Probabilitat

RISC DERIVAT DE LA MANCA D'ORDRE I NETEJA

RISC DERIVAT DE LA VENTILACIÓ DEL LABORATORI.

(continua a la pàgina següent)
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RISC ELÈCTRIC
C

NC

NA

C

NC

NA

Recipients en bon estat i senyalitzats.

C

NC

NA

Els reactius disposen de fitxes de seguretat.

C

NC

NA

Es disposa de procediments de treball que inclouen ítems preventius.

C

NC

NA

Agrupats i classificats per risc (segons incompatibilitats)

C

NC

NA

S'aïllen o es confinen els productes:
-cancerígens i substàncies d'alta toxicitat.
-substàncies pestilents.
-substàncies inflamables.

C
C
C

NC
NC
NC

NA
NA
NA

Els productes inflamables estan separats de les fonts de calor.

C

NC

NA

Al laboratori no s'emmagatzema quantitats importants d'inflamable.

C

NC

NA

L’àrea d’emmagatzematge està neta i ordenada, sense materials estranys.

C

NC

NA

Els productes s’emmagatzemen de manera ordenada i assegurant la seva estabilitat.

C
C

NC
NC

NA
NA

C

NC

NA

C

NC

NA

Tenen neveres son convencionals i no s'emmagatzema productes químics inflamables.

C

NC

NA

Tenen frigorífics de seguretat augmentada (EEXd/2C/T6).

C

NC

NA

Els recipients estan tancats.

C

NC

NA

No es guarden aliments ni begudes en els frigorífics destinats a productes químics.

C

NC

NA

La nevera té la senyal "Només per a productes no inflamables. No hi deseu aliments ni begudes".

C

NC

NA

Els contenidors estan clarament identificats.

C

NC

NA

Els residus incompatibles es recullen en contenidors separats.

C

NC

NA

Els contenidors no estan plens.

C

NC

NA

Es disposa d’un programa de recollida de residus.

C

NC

NA

Es disposa de recipients per residus, material de vidre trencat.

C

NC

NA

Les vitrines estan en bones condicions (sense desperfectes observables i preparades per ser
utilitzades).

C

NC

NA

No es fan servir com a magatzem de productes i/o equips.
Es comprova periòdicament el funcionament de les vitrines.

C

NC

NA

C

NC

NA

Les botelles i bòtils estan clarament identificats (nom del producte i etiqueta de risc).

C

NC

NA

Situats en posició vertical i assegurats per que no caiguin.

C

NC

NA

No hi ha botelles ni bòtils en desús.
Situats lluny de fonts de calor.

C
C

NC
NC

NA
NA

No presenten desperfectes observables (corrosió, bonys,...).

C

NC

NA

Hi ha detectors a la zona (detectors de gas pels productes tòxics, detectors d’atmosfera inflamable
pels inflamables, detectors de nivell d’ O2 pels asfixiants).

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

Les línies de gasos estan clarament identificades (a la zona de connexió i al llarg de les línies).

C

NC

NA

La instal·lació no presenta desperfectes observables.

C

NC

NA

Hi ha detectors a la zona (detectors de gas pels productes tòxics, detectors d’atmosfera inflamable
pels inflamables, detectors de nivell d’ O2 pels asfixiants).

C

NC

NA

Els locals on s’utilitzen estan ventilats.

C

NC

NA

S'identifiquen els gasos presents al laboratori (cartell revisió / presència de gasos al dia a la porta
d'entrada).
Es comprova periòdicament el funcionament de les línies de gasos i els detectors associats.

C

NC

NA

C

NC

NA

Panells elèctrics accessibles, tancats i ben senyalitzats.
La instal·lació elèctrica: preses de corrent, cablejat, connexions i aparells diversos no s'observen
desperfectes (sense perill de contacte elèctric directe).
6

RISC DERIVAT DE L'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS.

Es disposa d'escala per accedir a la part alta de les prestatgeries.
Es disposa a l'àrea de treball només dels productes que es vagin a utilitzar.
S'observa que els armaris protegits no estan sobreomplerts i tanquen perfectament.
7

8

9

Codi: PGPRL-22
Edició: 1
Data: 15/12/2016
Pàg.: 35 de 65

RISC DERIVAT DE FRIGORÍFICS PER A PRODUCTES QUÍMICS

RISC DERIVAT DELS RESIDUS QUÍMICS

RISC DERIVAT DE LA UTILITZACIÓ DE VITRINES
Indica el número de vitrines:
....... Vitrines extractores de gasos
......... Cabines de seguretat biològica
....... Cabines de flux laminar
......... Cabines de filtres
.......Sistema d'extracció

10

RISC DERIVAT DE LA UTILITZACIÓ DE GASOS COMPRIMITS (BÒTILS)
Indica el producte que contenen els bòtils del laboratori.
O2

N2

Ar

CH4

H2

He

Altres:..............

Hi ha instruccions de seguretat pels bòtils de la zona.
Els locals on s’utilitzen estan ventilats.
11

RISC DERIVAT DE LA UTILITZACIÓ DE GASOS (LÍNIES FIXES)
Al laboratori tenen línies de gasos de:
O2
Ar
H2
N2
CH4

He

Aire

Altres:..............

(continua a pàgina següent)
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13

14

15

RISC DERIVAT DEL TREBALL AMB EQUIPS DE TREBALL (MÀQUINES, MUNTATGES, ...)
Els equips de treball (aparells, muntatges,...) disposen del marcatge CE o bé disposen de la
conformitat de l'auditoria de l'entitat certificadora autoritzada.
-

C

NC

NA

El recinte està identificat amb la senyalització de risc biològic.

C

NC

NA

Utilitza recipients per a agulles i xeringues.
Treballa amb procediments de treball (inclou ítems preventius).

C

NC

NA

C

NC

NA

Es treballa amb procediments de treball.

C

NC

NA

El personal que està treballant en el moment de la visita té la formació de la Generalitat per poder
treballar a l'estabulari.

C

NC

NA

C

NC

NA

Codi: PGPRL-22
Edició: 1
Data: 15/12/2016
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RISC DERIVAT DEL TREBALL AMB AGENTS BIOLÒGICS

RISC DERIVAT DE TASQUES AMB ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ

RISC DERIVAT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Els treballadors del laboratori disposen de:
Bata
Mascareta

Guants

Ulleres de seguretat

Sabates tancades

Altres.............

ALTRES CONDICIONS RESSENYABLES
✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

✓

C

NC

Obs. nº:

PLANIFICACIÓ DE MESURES PREVENTIVES/CORRECTORES
MESURES PREVENTIVES / CORRECTORES
Nº MC

(complimentar de manera clara i en majúscules)

PRIORITAT

Data prevista

1
2
3
4
5
6
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Edició: 1
Data: 15/12/2016
Pàg.: 37 de 65

6.5.2 Model per a l’avaluació de riscos documental
CHECK-LIST AVALUACIÓ DE RISCOS DOCUMENTAL
A complimentar
Data:

Unitat/ Entitat

Tècnic (nom) :

Ref del Registre:

Signatura

Per cada apartat indicar si el compliment del mateix es C (correcte), NC (no correcte) o NA (no aplica). Per tots els apartats marcats com a NC (no
correcte), es ficarà un nº de referència correlatiu de Mesura Correctora i s’explicarà el motiu d’aquesta qualificació a l’apartat de Mesures
Correctores.
C Correcte

NC No correcte

NA No Aplica

VALORACIÓ DEL RISC
1

IDENTIFICACIÓ DE LA ORGANITZACIÓ

C

NC NA Probabilitat

Severitat

Valor

C

NC NA Probabilitat

Severitat

Valor

La organització està perfectament identificada
La organització indica el nombre i característiques dels centres de treball
La organització indica el nombre i característiques dels seus treballadors
La organització té identificats els treballadors especialment sensibles
2

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA (Consulta i participació. Informació)
La organització té definida una estructura organitzativa, en la que estan identificades les funcions i
responsabilitats que assumeix cadascun dels seus nivells jeràrquics, i estan indicats els respectius
canals de comunicació entre ells.
El responsable consulta als treballadors amb la deguda antelació la presa de decisions relatives a la
planificació i organització de la feina a la empresa i la introducció de noves tecnologies.
El responsable consulta als treballadors, amb la deguda antelació, la presa de decisions relatives a la
organització i al desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció, influïda la
designació de treballadors o recursos a un servei de prevenció aliè.
El responsable consulta als treballadors, amb la deguda antelació, la presa de decisions relatives a la
designació de treballadors encarregats de les mesures d'emergència.
El responsable consulta als treballadors, amb la deguda antelació, la presa de decisions relatives als
procediments d'informació i documentació.
El responsable consulta als treballadors, amb la deguda antelació, la presa de decisions relatives al
projecte i la organització de la formació.
El responsable consulta als treballadors, amb la deguda antelació, la presa de decisions relatives a
qualsevol acció que pugui tenir efectes substancials sobre la seguretat i salut derivats de la aplicació
d'aspectes concrets de la LRPL.
El nombre de delegats de Prevenció s'ajusta a l'escala definida a la LPRL i han estat escollits per i
entre els representats del personal.
La organització permet als Delegats de prevenció exercir les seves competències.
Les decisions negatives del responsable a la presa de mesures preventives proposades per el
Delegat de Prevenció són motivades.
Organitzacions de més de 50 treballadors
La organització té constituït un Comitè de Seguretat i Salut
El comitè es reuneix i exerceix les seves competències
Per a totes les Unitats/ Entitats
La organització informa als Delegats de Prevenció i als treballadors designats o al Servei de
Prevenció la incorporació de treballadors amb contractes de treball temporals o contractats per
ETT'
La organització ha complimentat la declaració electrònica d'accident laboral o de malaltia
professional.
Els partes dels accidents es complimenten en temps i lloc
El responsable adopta les mesures adequades per a què els treballadors rebin informació sobre els
riscos per la seguretat i salut, així com de les mesures de protecció i prevenció que afecten a:
empresa, lloc de treball, mesures d'emergència.
El responsable adopta les mesures adequades per a què els treballadors rebin informació sobre els
riscos per la seguretat i salut, així com de les mesures de protecció i prevenció que afecten a
aspectes en matèria de la LPRL derivats dels RD que la desenvolupen.
El responsable posa a disposició dels representants dels treballadors l'informe d'auditoria
reglamentaria.
La Administració General de l'Estat entrega còpia de l'informe de l'auditoria als representants dels
treballadors.
A l'Administració General de l'Estat, el comitè de Seguretat i Salut informa periòdicament a la
El responsable ha elaborat i conserva a disposició de les Autoritats Laborals i/o Sanitària, la
documentació següent:
- El pla de PRL
- L'avaluació de riscos
- La planificació de l'acció preventiva
- Mesures de protecció i prevenció adoptades, incloent material de protecció
- Resultats dels controls periòdics de la condicions de treball i de la activitat dels treballadors
- Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors
- Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat baixa d'almenys 1 dia de
duració
El responsable ha elaborat i conserva a disposició de les Autoritats Laborals i/o Sanitària, la relació
d'accidents i de malalties professionals sense baixa.

(continua)
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El responsable ha elaborat i conserva a disposició de les Autoritats Laborals i/o Sanitària, l'informe
de l'auditoria reglamentaria.
La organització ha emès a INSHT els impresos reglamentaris complets.
El nomenament dels Delegats de Prevenció han estat comunicats a la Autoritat Laboral.
El servei mèdic del Servei de Prevenció remet als Serveis responsables de l assistència sanitària
dels treballadors afectats, informes comprensiu de diagnòstic i la causa que origina o la necessària la
continuació de la vigilància de la salut més enllà de la finalització de la relació labora, que s'incorpora
a la història clínicolaboral.
A la finalització de la relació contractual, s'entrega al treballador còpia de la història clinicolaboral
correctament enumerada i paginada.
La organització comunica la realització de l'auditoria en prevenció de riscos laborals a la Autoritat
Laboral.
La organització disposa d'un procediment per remetre a la Autoritat Laboral la documentació de
l'article 23 de la LPRL, en el moment de finalitzar la seva activitat.
3

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

C

NC NA Probabilitat

Severitat

Valor

C

NC NA Probabilitat

Severitat

Valor

La organització té identificats els diferents processos tècnics i en ell inclou la PRL.
La organització té procediments organitzatius i en ells inclou la PRL.
4

ORGANITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ
La modalitat escollida és la que correspon amb les exigències establertes legalment:
a) El propi empresari
b) Treballador designat
c) Servei de prevenció propi
d) Servei de prevenció mancomunat
e) Servei de prevenció aliè

APARTAT A (Organitzacions de menys de 6 treballadors on el responsable assumeix personalment l'activitat preventiva)
L'activitat de la organització no està afectada per l'Annex I del RSP.
El responsable desenvolupa de manera habitual la seva activitat professional en el centre de treball i
compleix la condició de la capacitació corresponent a les funcions preventives que desenvoluparà.
Les activitats preventives que no són assumides pel responsable, ho han estat per treballadors
designats, per serveis de prevenció mancomunats i/o aliens.
APARTAT B (Treballadors designats)
El responsable ha designat a un o varis treballadors
Els treballadors designats tenen la capacitat tècnica per desenvolupar les seves funcions preventives
i per desenvolupar correctament les funcions, els treballadors designats:
a. Són suficients en número
b. Disposen de medis necessaris
c. Disposen del temps necessari
Les activitats preventives que no són assumides han estat concertades amb un o varis Serveis de
Prevenció propis (mancomunats) o aliens.
APARTAT C (Servei de prevenció propi - SPP-)
EL SPP constitueix una Unitat Organitzativa específica, i per desenvolupar adequadament les seves
funcions, compta amb les instal·lacions i els medis humans i materials necessaris.
Els integrants del Servei de Prevenció Propi tenen capacitat tècnica per al desenvolupament de les
seves funcions, tenen dedicació exclusiva a l'activitat preventiva i són de plantilla.
El SPP proporciona a la empresa assessorament i suport en relació a:
a) Disseny, implantació i aplicació d'un pla de PRL
b) Avaluació de factors de risc
c) La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives i la vigilància de la seva
eficàcia.
d) La informació i formació dels treballadors.
e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència
Les activitats preventives que no són assumides han estat concertades amb un Servei de Prevenció
aliè i/o mancomunat
Les activitats a realitzar es documenten a través d'un programa i una memòria anual.
APARTAT C (Àrea mèdica del Servei de prevenció propi - SPP-)
Els Recursos Humans tenen:
a) Dedicació de manera exclusiva
b) Qualificació necessari. Incompatibilitats:
- No simultanien activitats en altres serveis públics o privats en el mateix horari.
- No treballen en altres organismes o serveis públics amb actuació administrativa en PRL.
- No treballen com personal facultatiu en el control de la prestació econòmica per incapacitat
laboral derivada d'accident de treball, malaltia professional, malaltia comuna, i ambdues d'aquesta
organització quan aquesta actuï com entitat col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social.
El nombre de professionals i el seu horari és adequat a la població a vigilar, als riscos existents i a
les funcions que s'hagin de desenvolupar.
La dotació de l'àrea mèdica, en quant als recursos materials, és la adequada a les funcions que
realitza.
APARTAT D (Servei de prevenció Mancomunat -SPM-)
L'empresa adherida compleix algunes de les condicions previstes reglamentàriament per a la seva
adhesió amb un SPM.
En l'acord de constitució consten expressament les condicions de desenvolupament del Servei.
El SPM constitueix una Unitat Organitzativa específica i per desenvolupar adequadament les seves
funcions compta amb les instal·lacions i medis humans i materials necessaris.
Els integrants del SPM tenen capacitat tècnica per al desenvolupament de les seves funcions i tenen
dedicació exclusiva a l'activitat preventiva i són de plantilla.
El SPP proporciona a la empresa assessorament i suport en relació a:
a) Disseny, implantació i aplicació d'un pla de PRL
b) Avaluació de factors de risc
c) La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives i la vigilància de la seva
eficàcia.
d) La informació i formació dels treballadors.
e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència
f) La vigilància de la salut en relació als riscos
Les activitats preventives que no són assumides han estat concertades amb un Servei de Prevenció
aliè. El personal del SPA que acudeix a l'empresa, amés de tenir la qualificació específica
corresponent, està inclòs en la acreditació del SPA o la seva inclusió/modificació ha estat
comunicada a la Autoritat Laboral delegada en aquestes competències.
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Les activitats a realitzar es documenten a través d'un programa i una memòria anual.
APARTAT E (Servei de prevenció Aliè -SPA-)
Existeix un concert per escrit amb el SPA.
El SPA concertat disposa de la acreditació corresponent.
La actuació d'aquest SPA s'ha programat i documentat.
El SPA realitza un seguiment i control periòdic d'aquesta programació.

5

Per a tots els serveis de prevenció
El Servei de Prevenció realitza:
a) la vigilància epidemiològica en el seu àmbit d'actuació.
b) Col·labora en les campanyes sanitàries i activitats a la xarxa d'epidemiologia.
c)Col·labora amb els Servei d'atenció primària i atenció sanitària especialitzada en diagnòstic,
tractament i rehabilitació de malalties relacionades amb la feina.
d) Col·labora amb les Administracions sanitàries competents en l'activitat de salut laboral que es
POLITICA, OBJECTIUS I FITES EN PRL
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Severitat

Valor

C

NC NA Probabilitat

Severitat

Valor

La organització té establerta una política en PRL.
La organització ha establert un Pla de PRL que inclou l'estructura organitzativa, les responsabilitats,
funcions pràctiques, procediments, processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de PRL.
La organització propugna una gestió integrada de la PRL en tots els nivells jeràrquics.
La organització en PRL de la organització, promou i avalua la integració de la PRL en el sistema
general de gestió de la organització, assistint i assessorant al responsable per a l'eficaç consecució
d l
t i
La organització ha integrat la PRL a la Direcció de la mateixa.
La organització ha integrat la PRL a la gestió de canvis: La organització ha integrat la PRL en
l'adquisició d'equips o productes.
La organització ha integrat la PRL a la gestió de canvis: La organització ha integrat la PRL en la
contractació d'obres o serveis.
La organització ha integrat la PRL a la gestió de canvis: La organització ha integrat la PRL en la
contractació de personal.
La organització ha integrat la PRL a la gestió de canvis: La organització ha integrat la PRL en el
manteniment i comprovació de les instal·lacions o equips potencialment perillosos.
La organització ha integrat la PRL en la supervisió de determinades activitats perilloses.
La organització ha establert uns objectius i fites en matèria preventiva.
La organització ha establert els recursos humans, tècnics, materials i econòmica necessaris per
assolir els objectius i fites que en matèria preventiva es volen assolir.
La organització té establerts mecanismes d'aplec i anàlisi de la Normativa sobre Prevenció de Riscos
Laborals actualitzada.
La organització ha establert un procediment per la extracció i registre dels requisits legals aplicables
a l'activitat i els requisits normatius són coneguts pels responsables de la seva aplicació.
La organització evita riscos eliminant les causes que els originen, avalua els riscos que no es poden
evitar i combat els riscos en el seu origen.
La organització adapta la feina a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs
de treball, així com l'elecció dels equips i mètodes de treball i de producció, en particular, a atenuar la
feina monòtona i repetitiva i a reduir els efectes del mateix a la salut.
La organització té en compte l'evolució tècnica i substitueix lo perillós per lo que no produeix cap
tipus de perill.
La organització planifica la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, la
organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors
bi t l
l f i
La organització adopta mesures que superposen la protecció col·lectiva a la individual.
La organització dóna les corresponents instruccions als treballadors.
La planificació de la prevenció incorpora els següents continguts:
a) Investigació de successos (accidents, incidents, malalties professionals).
B) Inspeccions programades i sistematitzades d'instal·lacions, àrees de treball, etc.
c) Control de riscos higiènics
d) Controls i revisions periòdiques de condicions de treball.
La planificació de les actuacions preventives s'integren en el conjunt de les activitats de l'empresa en
tots els nivells jeràrquics.
Quan els controls periòdics implantats detecten un inadequat funcionament de la planificació de la
prevenció, aquesta és lo suficientment fiable com per modificar les activitats preventives.
La organització adopta les mesures necessàries per subsanar les deficiències que l'auditoria hagi
posat en manifest.
6

AVALUACIÓ DE RISCOS
La organització ha realitzat una avaluació inicial dels riscos de la seva activitat determinant:
a) Els elements perillosos
b) Identificant els treballadors exposats
c) Valorant el risc existent
d) Arribant a conclusions sobre la necessitat d'evitar o de controlar i reduir el risc
L'avaluació s'ha realitzat amb la intervenció del personal competent.
El procediment d'avaluació utilitzat proporciona confiança sobre el seu resultat. En cas de dubte
s'adopten les mesures preventives més favorables, des del punt de vista de prevenció.
L'avaluació ha inclòs la realització de mesures, anàlisi o assajos necessaris, excepte apreciació
professional acreditada.
L'avaluació de riscos té en compte l'existència dels treballadors especialment sensibles de la
plantilla.
Quan de l'avaluació de riscos realitzada resulti necessària l'adopció de mesures preventives, es
senyala clarament si resulta necessari: eliminar o reduir el risc, i/o realitzar un control periòdic.
Els llocs de treball que s'avaluen novament quan es veuen afectats per:
a) L'elecció d'equips de treball, substàncies o preparats químics
b) La introducció de noves tecnologies
c) La modificació en l'acondicionament dels llocs de treball
d) El canvi de condicions de treball
e) La incorporació d'un treballador especialment sensible a les condicions del lloc
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L'avaluació de riscos dels llocs de treball revisa:
a) Quan l'estableixen disposicions específiques d'avaluació de riscos
b) Quan s'han detectat danys a la salut dels treballadors
c) Quan s'han detectat, a través dels controls periòdics, inclosos els relatius a la vigilància de la
saluts, que les activitats de prevenció són inadequades o insuficients
d) Amb la periodicitat que s'acorda entre l'empresa i els representants dels treballadors
7

PLANIFICACIÓ DE LA ACTIVITAT PREVENTIVA
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Davant la detecció d'un risc greu i imminent, el responsable té establerts mecanismes que
garanteixen que:
- Els treballadors potencialment exposats són advertits en el temps més curt possible de la existència
del risc greu i imminent i de les mesures a adoptar.
- En absència de superior jeràrquic, el o els treballadors exposats estan capacitats per adoptar les
mesures més adequades que garanteixen la seva seguretat i salut.
- Existeixen les mesures i instruccions necessàries per deixar l'activitat immediatament sense riscos
afegits o si fos necessari abandonar d'immediat la zona de risc
TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES A DETERMINATS RISCOS, PROTECCIÓ DE LA MC

NC NA Probabilitat

Severitat

Valor
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Severitat
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NC NA Probabilitat
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La organització planifica la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, la
organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors
bi t l
l planifica
f i
La organització
l'activitat preventiva quan el resultat de l'avaluació de riscos ha posat de
manifest situacions de risc.
La planificació de l'acció preventiva es realitza per un període de temps determinat, conforme a un
ordre de prioritats en funció de la magnitud del risc, i del número de treballadors afectats.
La planificació té en compte l'existència, en el seu cas, de disposicions legals relatives a riscos
específics.
La planificació inclou, en tot cas, els medis humans i materials necessaris, i materials necessaris,
així com els recursos econòmics.
La planificació de la prevenció incorpora els següents continguts:
a) Investigació de successos (accidents, incidents, malalties professionals).
B) Inspeccions programades i sistematitzades d'instal·lacions, àrees de treball, etc.
c) Control de riscos higiènics
d) Controls i revisions periòdiques de condicions de treball
La planificació de l'activitat preventiva incorpora a més: les mesures d'emergència, la vigilància de la
salut, la informació i la formació dels treballadors en matèria preventiva.
La planificació de les actuacions preventives s'integren en el conjunt de les activitats de l'empresa en
tots els nivells jeràrquics.
Es compleixen tots els terminis previstos per implantar les mesures preventives
Si l'avaluació de riscos ho senyala, la planificació incorpora els controls periòdics de les condicions
de treball i de la activitat dels treballadors
Quan els controls periòdics implantats detecten un inadequat funcionament de la planificació de la
prevenció, aquesta és lo suficientment fiable com per modificar les activitats preventives.
El responsable pren en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut laboral en el moment d'encomanar les tasques.
8

MESURES D'EMERGÈNCIA
El responsable ha analitzat les possibles situacions d'emergència i ha adoptat les mesures
necessàries, al menys en matèria de: primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació.
El responsable ha designat al personal encarregat de posar en pràctica les mesures d'emergència
El responsable comprova periòdicament el correcte funcionament de les mesures d'emergència
(simulacres)
El responsable ha organitzat les relacions necessàries amb serveis externs a la organització (primers
auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, etc) de manera que queda
garantida la rapidesa i eficàcia.
El Pla d'emergències és conegut per tots i cadascun dels treballadors de la organització, inclosos els
de altres contractes.

9

10

RISC GREU O INMINENT

El responsable garanteix de manera específica la protecció dels treballadors especialment sensibles
als riscos derivats de la feina
L'avaluació de riscos té en compte l'existència dels treballadors especialment sensibles de la
plantilla.
Els treballadors sensibles no són estan en aquells llocs de treball en els que a causa de la seva
sensibilitat reconeguda poden posar en perill la seva salut o dels altres.
Els treballadors sensibles no estan en aquells llocs de treball quan es troben manifestament en
estats o situacions transtitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels respectius llocs
d t b ll
Protecció de la maternitat
L'avaluació de riscos té en compte la situació d'embaràs o part recent de les treballadores i lactància.
El responsable en funció de l'avaluació de riscos adopta les mesures necessàries
El responsable determina, prèvia consulta amb els representants dels treballadors, la relació de llocs
de treball exempts de riscos a efectes d'embaràs, part recent o lactància.
El responsable canvia de lloc de treball a la treballadora en situació d'emabaràs, part o recent
lactància.
Les treballadores embarassades poden absentar-se de la feina, amb dret a remuneració, per la
realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.
Treball de menors
No treballen persones menors de 16 anys
Els treballadors menors de 18 anys no realitzen treballs nocturns.
Els treballadors menors de 18 anys no realitzen activitats o llocs de treball que el Govern declari
insalubres, penosos, nocius o perillosos, tant per la seva salut com per la seva formació professional
ih
Els treballadors menors de 18 anys no realitzen més de 8 hores diàries de treball efectiu.

11

Per als treballadors menors de 18 anys, sempre que la duració de la jornada diària continua
excedeixi de 4 hores i mitja, s'estableix un període de descans durant la mateixa no inferior a 30
i t
FORMACIÓ
I INFORMACIÓ DELS TREBALLADORS

C

El responsable adopta les mesures adequades per a què els treballadors rebin informació sobre els
riscos per la seguretat i salut, així com de les mesures de protecció i prevenció que afecten a:
empresa, lloc de treball, mesures d'emergència.
El responsable adopta les mesures adequades per a què els treballadors rebin informació sobre els
riscos per la seguretat i salut, així com de les mesures de protecció i prevenció que afecten a
aspectes en matèria de la LPRL derivats dels RD que la desenvolupen
La organització dóna les corresponents instruccions als treballadors.
El responsable garanteix que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i
adequada en matèria preventiva
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Els responsables assignats en l'estructura organitzativa del Pla de Prevenció disposen de la formació
i acreditació necessària exigida per la legislació
Els Delegats de Prevenció estan degudament informats
El responsable informa als seus treballadors dels riscos derivats de la concurrència d'activitats
organitzacionals en el mateix centre de treball
El Pla d'emergències és conegut per tots i cadascun dels treballadors de la organització, inclosos els
de altres contractes.
Davant la detecció d'un risc greu i imminent, el responsable té establerts mecanismes que
garanteixen les instruccions necessàries per deixar l'activitat immediatament sense riscos afegits i si
fos necessari abandonar d'immediat la zona de risc.
12

ACTIVITATS DE CONTROL

C

NC NA Probabilitat

Severitat

El responsable desenvolupa una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva amb la
finalitat de perfeccionar de manera continua les activitats de identificació, avaluació i control dels
riscos que no s'hagin pogut evitar, així com les activitats de millora dels nivells de protecció existents
El responsable desenvolupa una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva disposant del
necessari per adaptar les mesures de prevenció a les modificacions que puguin experimentar les
circumstàncies que incideixin a la realització de la feina
El responsable gestiona i aplica el Pla de PRL de l'empresa
El responsable realitza els controls periòdics de les condicions de treball en la prestació dels seus
serveis, per detectar situacions potencialment perilloses
El responsable realitza aquelles activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar les
situacions de risc
El responsable s'assegura de l'efectiva execució de les activitats preventives incloses a la planificació
El responsable modifica les activitats de prevenció quan aprecia la seva inadequació a les finalitats
de prevenció requerides
El responsable du a terme una investigació a fi de detectar les causes que hagin produït un dany per
la salut dels treballadors
El responsable du a terme una investigació quan amb ocasió de la vigilància de la salut apareguin
indicis de que les mesures de prevenció resulten insuficients.
El responsable comprova que els equips de treball són adequats per al desenvolupament de les
seves funcions, que són utilitzats per les persones encarregades de dita utilització i que els treballs
de reparació, transformació, manteniment o conservació són realitzats per els treballadors
específicament especialitzats per això
El responsable recull dels fabricants, importadors i subministradors la informació necessaria per a
que la utilització i manipulació de la maquinaria, equips, productes, materies primes i útils de feina es
produeixin sense riscos per la seguretat i salut dels treballadors, així com per a que puguin complirse amb les obligacions d'informació respecte dels treballadors
El responsable comprova que els EPI's proporcionats als treballadors són els adequats i que utilitzen
els EPI's corresponents
El responsable comprova que es donen les corresponents instruccions als treballadors
El responsable comprova que es dóna la informació adequada als treballadors
El responsable comprova que la informació i la formació donada als treballadors és efectiva i eficient
El responsable comprova que les mesures d'emergència implantades s'apliquen segons el Pla
desenvolupat al respecte
El responsable comprova que la vigilància de la salut dels treballadors es realitza de manera
adequada
El responsable comprova que es notifica a la autoritat laboral els danys per la salut dels treballadors
al seu servei que s'haguessin produït amb motiu del desenvolupament de la seva feina
El responsable comprova que es garanteix de manera específica la protecció dels treballadors que
siguin especialment sensibles als riscos derivats de la feina
El responsable comprova que es realitzen accions adequades en quan a la protecció de la maternitat
El responsable comprova que es realitzen accions adequades en quan a la protecció dels menors
El responsable comprova que es realitzen les accions adequades en quan a les relacions de treball
temporal, de duració determinada i en empreses de treball temporal
El responsable comprova que existeix la presencia de recursos preventius quan aquesta és
necessaria
El responsable té en compte les observacions realitzades per la Autoritat Laboral, la Inspecció de
Treball i Seguretat Social i INSHT
El responsable té en compte les observacions realitzades per la Organització en PRL
El responsable té en compte les observacions realitzades per l'empresa auditora en PRL
Concurrència de treballadors de varies organitzacions en un centre de treball quan existeix un responsable principal
El responsable principal vigila el compliment de la normativa de PRL per part de les organitzacions
contractistes i subcontractistes d'obres i serveis corresponents a la seva pròpia activitat i que es
desenvolupen en el seu propi centre de treball
El responsable principal exigeix a les organitzacions contractistes i subcontractistes que li acreditin
per escrit que han realitzat, per les obres o serveis contractats, la avaluació de riscos i la planificació
de la seva activitat preventiva, així com que han complert les seves obligacions en matèria de
informació i formació al respecte dels treballadors que vagin a oferir els serveis en el centre de treball
El responsable principal comprova que les empreses contractistes i subcontractistes concurrents en
el seu centre de treball han establert els necessaris medis de coordinació entre elles.
Organització en PRL de la organització
Assessoren al responsable, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació
especialitzats
Dissenyen, implanten i apliquen el pla de prevenció de riscos laborals que permet la integració de la
prevenció a l'empresa
Realitzen l'avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
Planifiquen l'activitat preventiva i determinen les prioritats en l'adopció de les mesures preventives i la
vigilància de la seva eficàcia
Donen la informació i la formació als treballadors
Ofereixen els primers auxilis i realitzen els plans d'emergència
Realitzen la vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball

(continua)
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La organització en PRL de la organització té en compte les observacions realitzades per la Autoritat
Laboral, la Inspecció de Treball i Seguretat Social i INSHT
Comitè de Seguretat i Salut
Participen en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de
riscos a la organització
Promouen iniciatives sobre mètodes i procediments per a la efectiva prevenció dels riscos, proposant
a la organització la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents
Coneixen directament la situació relativa a la PRL en el centre de treball i quants document si
informes relatius a les condicions de treball són necessaris per al compliment de les seves funcions,
així com els procedents de l'activitat del servei de prevenció
Coneixen i analitzen els danys produïts a la salut o a la integritat física dels treballadors
Coneixen i informen la memòria i programació anual de serveis de prevenció
El comitè de Seguretat i Salut té en compte les observacions realitzades per la Autoritat Laboral, la
Inspecció de Treball i Seguretat Social i INSHT
Representats dels treballadors - Delegats de prevenció
Col·laboren amb la direcció de la organització en la millora de l'acció preventiva
Promouen i fomenten la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa sobre PRL
Són consultats pel responsable en temes de PRL
Exerceixen una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de PRL
Acompanyen als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient laboral i als
inspectors de Treball i Seguretat Social a les visites i verificacions que realitzin en els centres de
treball per comprovar el compliment de la normativa sobre PRL
Tenen accés a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que sigui necessària
per a exercir les seves funcions
Reben la informació del responsable sobre els danys produïts a la salut dels treballadors
Reben del responsable les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o òrgans
encarregats de les activitats de protecció i prevenció a l'empresa, així com dels organismes
competents per a la seguretat i salut dels treballadors
Realitzen visites als llocs de treball per exercir una tasca de vigilància i control de l'estat de les
condicions de treball
Recullen de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de
protecció de la seguretat i salut dels treballadors
Proposen al òrgan de representació dels treballadors la adopció de l'acord de paralització d'activitats
(risc greu i imminent)
Els delegats de Prevenció realitzen les tasques de vigilància i control en PRL i de l'estat de les
condicions de treball derivades de la concurrència d'activitats empresarials
Recorren a la Inspecció de Treball i Seguretat Social quan consideren que les mesures adoptades i
els medis utilitzats pel responsable no són suficients per garantir la seguretat i salut en el treball
En les visites realitzades per la Inspecció de Treball i Seguretat Social al centre de treball per
comprovar el compliment de la normativa sobre PRL, formúlen les observacions que estimen
t
Els representants dels treballadors - Delegats de Prevenció, tenen en compte les observacions
realitzades per la Autoritat Laboral, Inspecció de Treball i Seguretat Social i INSHT
Treballadors
Recorren a la Inspecció de Treball i Seguretat Social quan consideren que les mesures adoptades i
els medis utilitzats pel responsable no són suficients per garantir la seguretat i salut en el treball
En les visites realitzades per la Inspecció de Treball i Seguretat Social al centre de treball per
comprovar el compliment de la normativa sobre PRL, formúlen les observacions que estimen
t
Els treballadors
tenen en compte les observacions realitzades per la Autoritat Laboral, Inspecció de
Treball i Seguretat Social i INSHT
Es realitzen els reconeixements mèdics previs als treballadors
Es realitzen avaluacions de la salut dels treballadors de caràcter inicial i/o periòdiques
El responsable garanteix als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en
funció dels riscos inherents a la feina
La vigilància de la salut només es du a terme quan el treballador dona el seu consentiment, excepte
ens els casos que resulti imprescindible, i en tot cas, s'opta per la realització d'aquells
reconeixements o probes que causen les menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals
Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors es du a terme respectant sempre el
dret a la intimitat de la persona del treballador i la confidencialitat de tota la informació relacionada
amb el seu estat de salut
Els resultats de la vigilància de la salut als que refereix l'apartat anterior són comunicats als
treballadors afectats
Les dades relatives a la vigilància de la salut dels treballadors no són utilitzades amb finalitats
discriminatòries ni en prejudici del treballador
L'accés a la informació mèdica de caràcter personal es limita al personal mèdic i a les autoritats
sanitàries que duen a terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que pugui facilitar-se al
responsable o a altres persones sense consentiment exprés del treballador
El responsable i les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció són informats
de les conclusions que deriven dels reconeixements realitzats en relació amb la aptitud del
treballador per al desenvolupament del lloc de treball o amb la necessitat d'introduir o millorar les
Quan la naturalesa dels riscos inherents a la feina ho fa necessari, el dret dels treballadors a la
vigilància periòdica del seu estat de salut es prolonga més enllà de la finalització de la relació laboral
Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors les duen a terme personal sanitari
amb competència tècnica, formació i capacitat acreditada
Els treballadors nocturns als que es reconeguin problemes de salut lligats al fet de la seva feina
nocturna tenen dret a ser destinats a un lloc de treball diürn que existeixi a la organització i pel que
ó reconeixements
f
i
l
t
Els
mèdics
es fan en funció dels riscos de treball, utilitzant, per això, protocols
específics
La història clínica laboral compleix amb tots els detalls
Al lloc de treball es realitzen els primers auxilis i atenció d'urgència
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ALTRES CONDICIONS RESSENYABLES
✓

Obs. nº:

✓

Obs. nº:

✓

Obs. nº:

✓

Obs. nº:

✓

Obs. nº:

✓

Obs. nº:

PLANIFICACIÓ DE MESURES PREVENTIVES/CORRECTORES
MESURES PREVENTIVES / CORRECTORES
Nº MC

(complimentar de manera clara i en majúscules)

Data prevista

Data realitzat

Responsable

Pressupost

1
2
3
4
5
6

6.5.3 Model de control periòdic de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors en espais experimentals (controls “ In situ“)
La informació mínima que cal validar durant el control periòdic es troba inclosa en
aquest model; cada unitat i entitat podrà utilitzar els models de control que consideri
més oportuns.
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SI

NO

OBSERVACIONS

CRITERI TÈCNIC

PROPOSTA CORRECTORA I/O DE
MILLORA

8. EPI
Ulleres de seguretat
Bata
Sabates tancades
Guants
Mascareta (si cal)
Altres
9. Treballa amb ordre i
neteja?
10. L'activitat realitzada
requereix l'ús de vitrines?
Treballa correctament?
11. Instal.lació de gasos
Gasos que s'utilitzen
Quins gasos en bòtil utilitzen?
Els bòtils estan lligats?
Hi ha bòtils en desús al
laboratori?
El laboratori té detector per a
gasos tòxics/inflamables? (si els
utilitza)

Les instal.lacions estan
inventariades
Cartell revisió/presència de
gasos al dia a la porta
d'entrada
12. Aparells certificats
utilitzats
Autoclau
Centrífuga
Bombes
Ús de dispensador d'àcids
forts
Instruccions de treball o
manuals
Utilització de frigorífics
domèstics per a inflamables
Altres

13. Manipulació de
productes químics
Procediment de treball (inclou
ítems preventius)
Coneix i mostra la ubicació de
les fitxes de seguretat
Emmagatzematge de
productes químics correcte
Etiquetatge de substàncies
químiques correcte
Transvassament (ús de
dispensador d'àcids forts)
Vessaments (localització
d'equip de vessament)
14. Residus
Procediments de treball (inclou
ítems preventius)
Estan plenes les garrafes
Identificació de recipients
15. Instal.lació elèctrica
Quadre elèctric revisat
Entroncaments en bon estat
16. Dispositius de seguretat
Extintors/medis CI no
bloquejats
Rentaulls no bloquejats +
auditoria passada
Dutxa de seguretat no
bloquejada + auditoria
passada
Sortides/rutes d'emergència
no bloquejades
Manta ignífuga no bloquejada
Farmaciola inventariada i al
dia
17. Actuació en cas
d'emergència
Senyalització en cas
d'emergència
Instruccions del pla
d'emergència propi del
laboratori
Existeix instal.lació de
megafonia al laboratori
El cartell de "no passeu" és
darrera la porta
18. Material de vidre
Contenidors específics de
vidre
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19. Transport
Utilitza/tenen cistella
Utilitza/tenen carretons
20. Manipulació de mostres
biològiques
Utilitza recipients per a agulles
i xeringues
Treballa amb procediments de
treball (inclou ítems
preventius)
21. Tasques amb animals
d'experimentació
Treballa amb procediments de
treball
El personal té la formació de la
Generalitat per poder treballar
a l'estabulari
22. La ventilació general
està connectada

Molt Greu: Recomanació que requereix una actuació correctora immediata o a curt termini, perquè es refereix a situacions que suposen un risc greu per a les persones. Implica que s'atura l'activitat del laboratori.
Greu: Recomanació que requereix una actuació correctora immediata o a curt termini, perquè es refereix a situacions que suposen un risc greu que incompleixen la normativa vigent.
Moderat: Recomanació que, tot i que no suposa un risc greu, amb una actuació correctora immediata o a curt termini millora substancialment la realització del treball.
Lleu: Recomanació que implica una millora de les condicions del treball a mig termini.

Observacions:

Signatura treballador/a:

Signatura tècnic/a OPRL:

6.5.4 Models per al control mitjançant reunions
El model de la planificació de reunions ha de ser proposat per l’OPRL i aprovat pel
Consell de Govern, a la Guia de criteris preventius, dins dels controls periòdics a
càrrec de l’OPRL.
6.5.5 Auditories
El grup auditor ha d’estar format per dos representants de l’OPRL (tant propis com
aliens) i dos membres del CSS (un en representació dels treballadors i l’altre escollit
pel vicerector responsable de la gestió preventiva de la URV).
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6.6 PERMISOS DE TREBALL
6.6.1 Espais confinats que requereixen permís de treball
La URV considera un espai confinat el que reuneix les característiques descrites a la
IT-PGPRL-04-08 Treballs en alçada, accés a soterranis i espais confinats. Abans
d’accedir a aquests espais cal comunicar-ho a l’SRM i fer la declaració corresponent
al qüestionari preventiu.
6.6.2 Espais on cal un permís de treball per dur-hi a terme treballs en calent i
fred
Edifici
Búnquers de productes químics i/o residus-racks de gasos
tècnics
Magatzems de productes químics
Laboratoris
Espais experimentals amb productes químics
Magatzems de paper
Sala de màquines
6.6.3 Responsables d’emetre permisos de treball en funció de l’activitat
Activitat
Treballs en calent i fred
Treballs amb fitosanitaris
Treballs en alçada
Treballs en espais confinats i soterranis
Treballs en tensió
Treballs fora d’horari habitual

3

Responsables
3

SRM i RA
SRM i degà/na
SRM
SRM
SRM
RA i degà/na

En cas que els treballs es duguin a terme en un laboratori.

PGPRL-22 Models preventius de la URV

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV

PROCEDIMENTS GENERALS
6.7 SENYALITZACIONS DE PREVENCIÓ4
Senyalització bàsica per accedir a un espai experimental URV

4

Informació mínima a incloure en aquests documents
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6.7.1 Senyalització bàsica per a laboratori amb risc biològic general

Espai núm./ref.: ________________
Entrada prohibida
Nivell

a persones

de risc biològic:

no autoritzades
En conseqüència, a l'espai només hi
pot accedir el personal autoritzat per
l’interlocutor d'aquest espai.

Segons el Reial decret 664/97

Nom de l'interlocutor: _____________________
Telèfon

__________

Protecció col·lectiva
Per manipular i treballar amb material infecciós (o potencialment infecciós) i microorganismes, cal que useu sempre la cabina de
seguretat biològica, i cal que el nivell de contenció sigui adequat a la feina que hàgiu de realitzar.
Les operacions que puguin generar aerosols o esquitxos també es duran a terme dins de la cabina de seguretat biològica.

Protecció individual obligatòria
Guants de protecció
Cada dues hores s’han de
canviar els guants.
Han de ser d’ús general
i impermeables
a les mostres biològiques
(sang, orina...)

Ulleres de
seguretat / pantalla
facial

Mascareta
Si hi ha risc
d’esquitxades de sang
o d'altres fluids
a les mucoses orals
i nasals.

Roba de treball
Bata de màniga llarga i pantalons llargs.
Sabates tancades i subjectades al peu.

Equip d’actuació en cas d’emergència
Dutxa d’emergències

Rentaulls

Per a casos de projeccions amb risc

Per a casos de projeccions i /o esquitxades als ulls.

de cremades químiques o si es cala foc a la roba.

Manta ignífuga

Extintor

Per a petits focs i per quan es cali foc a la roba.

Per a conats d’incendi.

Equip de recollida de vessaments

Cartell: «PERILL NO PASSEU»

Material absorbent per recollir vessaments

Per senyalitzar un perill a l’interior del laboratori,

de productes químics.

pengeu-lo a l’exterior de la porta, si hi ha fuita
de gasos, vessament de producte químic...

Altres recomanacions
Està prohibit treballar sol al laboratori o treballar-hi quan a l’edifici no hi hagi activitat.
Quan hàgiu d'usar, per primera vegada, agents biològics a partir del grup 2, la unitat ho ha d'haver notificat a l’autoritat laboral 30
dies abans com a mínim.
Netegeu i desinfecteu la superfície de treball en finalitzar la tasca.
No mengeu ni begueu dins l’espai.
Cal mantenir hàbits de neteja, personals i de treball, adequats, per evitar l’exposició (com ara rentar-se les mans, després de
manipular materials infecciosos), després de treure's els guants, i sempre en entrar i sortir del laboratori.
Cobriu les lesions de les mans amb apòsits impermeables.
En cas de sensibilitat especial (al·lèrgia, maternitat, etc.), cal que ho comuniqueu a l’OPRL.
Heu de comunicar, al Servei de Vigilància de la Salut de la URV, els agents biològics a què pugueu estar potencialment exposats,
per veure la necessitat de vacunar el treballador (sempre que existeixi profilaxi).

OPRL
oprevencio@urv.cat

Telèfon Centre de Control:
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6.7.2 Senyalització bàsica per a estabulari

Espai núm./ref.: ESTABULARI

Nivell

Entrada prohibida

de risc biològic:

a persones
no autoritzades

Segons el Reial decret 664/97

En conseqüència, a l'espai només hi pot
accedir el personal autoritzat per
l’interlocutor d'aquest espai.

Nom de l'interlocutor:_____________________
Telèfon

__________

Protecció individual obligatòria
Guants de protecció
Ulleres de seguretat / pantalla facial

Cada dues hores s’han de canviar els guants.
Han de ser d’ús general i impermeables
a les mostres biològiques (sang, orina...)
També cal disposar de guants de malla o resistents
a mossegades i/o esgarrapades d’animals.

Davantal

Mascareta

Si escau, s'ha d'usar en les operacions de neteja de gàbies

Si escau, s'ha d'usar en les operacions de neteja de
gàbies o en la manipulació d’animals, si hi ha risc
d’esquitxades de sang o altr es fluids a les mucoses
orals i nasals.

o en la manipulació d’animals.

Roba de treball
Bata de màniga llarga i pantalons llargs.
Sabates tancades i subjectades al peu.

Equip d’actuació en cas d’emergència
Dutxa d’emergències

Rentaülls

Per a casos de projeccions amb risc

Per a casos de projeccions i /o esquitxades als ulls.

de cremades químiques o si es cala foc a la roba.

Manta ignífuga

Extintor

Per a petits focs i per quan es cala foc a la roba.

Per extingir un conat d’incendi.

Equip de recollida de vessaments

Cartell: «PERILL NO PASSEU»

Material absorbent per recollir vessaments

Per senyalitzar un perill a l’interior de l'estabulari,
pengeu-lo a l’exterior de la porta.

de productes químics.

Altres recomanacions
Està prohibit treballar sol a l'estabulari o treballar-hi quan a l’edifici no hi hagi activitat.
Useu una pala per subministrar l’aliment als animals, a fi que pugueu evitar de contactar-hi.
Netegeu i desinfecteu la superfície de treball en finalitzar la tasca.
Per evitar l’exposició, cal mantenir hàbits de neteja, personals i de treball, adequats (com ara rentar-se les mans després de manipular
materials infecciosos, després de treure's els guants, i sempre en entrar i sortir de l'estabulari).
No mengeu ni beugueu dins l'estabulari.
Cobriu les lesions de les mans amb apòsits impermeables.
En cas de sensibilitat especial (al·lèrgia, maternitat, etc.), cal que ho comuniqueu a l’OPRL.
Heu de comunicar, al Servei de Vigilància de la Salut de la URV, els agents biològics a què pugueu estar potencialment exposats, per
veure si us podeu vacunar (sempre que existeixi profilaxi).

OPRL
oprevencio@urv.cat

Telèfon Centre de Control:
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6.7.3 Senyalització bàsica per a laboratori amb risc químic

Espai núm./ref.: ________________
Riscos:

SGH 01

SGH 02

SGH 03

SGH 04

SGH 05

SGH 06

SGH 07

SGH 08

SGH 09

Nom de l'interlocutor: _____________________

_______
Protecció col·lectiva
Utilitzeu les vitrines de gasos i extraccions localitzades.

Protecció individual obligatòria
Ulleres
de seguretat

Guants
de protecció
Cada dues hores s’han de canviar els guants.

Davantal

Mascareta

Quan manipulis corrosius.

Si no podeu manipular el producte dins d'una vitrina,
useu un respirador amb un filtre adequat al producte
químic o amb un filtre polivalent.

Roba de feina
Bata de màniga llarga i pantalons llargs.
Sabates tancades i subjectades al peu.

Equip d’actuació en cas d’emergència
Dutxa d’emergències

Rentaülls

Per a casos de projeccions amb risc de cremades
químiques o si es cala foc a la roba.

Per a casos de projeccions i /o esquitxades als ulls.

Manta ignífuga

Extintor

Per a petits focs i per a quan es pren foc a la roba.

Per a conats d’incendi.

Equip de recollida de vessaments

Cartell: «PERILL NO PASSEU»

Material absorbent per recollir vessaments de
productes químics.

Per a senyalitzar un perill a l’interior de l'espai,
pengeu-lo a l’exterior de la porta en cas de fuita de
gasos, vessament de producte químic...

Altres recomanacions
Està prohibit treballar sol a l'espai o treballar-hi quan a l’edifici no hi hagi activitat.
No mengeu ni beugueu dins l'espai.
Cal mantenir hàbits de neteja, personals i de treball, adequats, per evitar l’exposició (com ara rentar-se les mans després de
treure's els guants, i sempre en entrar i sortir de l'espai). També cal mantenir l’espai de treball net i ordenat.
Feu servir l’embut per transvasar un líquid. Si utilitzeu productes químics corrosius, utilitzeu dosificadors.
En cas de sensibilitat especial (al·lèrgia, maternitat, etc.), comuniqueu-ho a l’OPRL.

OPRL
oprevencio@urv.cat

Telèfon del centre de control:
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6.7.4 Senyalització bàsica per a la sala de dissecció

Espai núm./ref.: SALA DE DISSECCIÓ

Nivell

Entrada prohibida

de risc biològic:

a persones
no autoritzades

Segons el Reial decret 664/97

En conseqüència, a l'espai només hi pot
accedir el personal autoritzat per
l’interlocutor d'aquest espai.

Nom de l'interlocutor:_____________________
Telèfon

__________

Protecció individual obligatòria
Guants de protecció i maniguets
Ulleres de seguretat / pantalla facial

Cada dues hores s’han de canviar els guants.
Han de ser d’ús general, i impermeables
a mostres biològiques (sang, orina...)

Davantal

Mascareta

Si escau, s'ha d'usar en les operacions de recuperació del
cos de la bassa, preparació del cos, formolació del cos...

Si escau, cal usar-la en les operacions en què es
manipuli o s’estigui en contacte a mb formaldehid.

Roba de feina
Bata de màniga llarga i pantalons llargs.
Sabates tancades i subjectades al peu.

Equip d’actuació en cas d’emergència
Dutxa d’emergències

Rentaülls

Per a casos de projeccions amb risc de cremades
químiques o per si es cala foc la roba.

Per a casos de projeccions i /o esquitxades als ulls.

Manta ignífuga

Extintor

Per a petits focs i per quan es cali foc a la roba.

Per extingir un conat d’incendi.

Equip de recollida de vessaments

Cartell: «PERILL NO PASSEU»

Material absorbent per recollir vessaments

Per senyalitzar un perill a l’interior de la sala de
dissecció, pengeu-lo a l’exterio r de la porta.

de productes químics.

Altres recomanacions
Està prohibit treballar sol a l’espai o treballar-hi quan a l’edifici no hi hagi activitat.
Netegeu i desinfecteu la superfície de treball en finalitzar la tasca.
Per evitar l’exposició, cal mantenir hàbits de neteja, personals i de treball, adequats (com ara rentar-se les mans després de
manipular materials infecciosos, després de treure's els guants, i sempre en entrar i sortir de la sala de dissecció).
No mengeu ni begueu dins la sala de dissecció.
Cobriu-vos les lesions de les mans amb apòsits impermeables.
En cas de sensibilitat especial (al·lèrgia, maternitat, etc.), cal que ho comuniqueu a l’OPRL.
Heu de comunicar, al Servei de Vigilància de la Salut de la URV, els agents biològics a què pugueu estar potencialment exposats,
per veure si us podeu vacunar (sempre que existeixi profilaxi).

OPRL
oprevencio@urv.cat

Telèfon del centre de control:
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6.7.5 Senyalització bàsica per a l’emmagatzematge de productes químics
INSTRUCCIONS BÀSIQUES PER EMMAGATZEMAR
PRODUCTES QUÍMICS
Identificació del magatzem

MAGATZEM NÚM. __________

Nom de l'interlocutor: _____________________

_______
Recomanacions
-

Mantingueu l’estoc al mínim.
Agrupeu els productes segons la seva perillositat.
Separeu els productes incompatibles.
Aïlleu els productes molt perillosos: els que reaccionen amb l’aigua (sodi, potassi, liti), els explosius, els cancerígens, els
radioactius.
- Mantingueu un registre actualitzat de productes emmagatzemats (indiqueu-hi l'última data d’utilització i el nom del
responsable).
- Empreu armaris de seguretat.
- Utilitzeu frigorífics específics per guardar-hi productes inflamables.

Taula d’incompatibilitats
No emmagatzemeu junts els productes, si la seva intersecció és

Explosius

Comburents

.

Inflamables

Tòxics

Corrosius

Nocius

Explosius
(2)

Comburents
(1)

Inflamables
Tòxics
(1)

Corrosius
(2)

Nocius

(1) Els podeu emmagatzemar conjuntament, si els productes corrosius no estan envasats en recipients fràgils.
(2) Els podeu emmagatzemar junts, si adopteu determinades mesures de prevenció.

Abocaments i vessaments de líquids i sòlids

- Col·loqueu el cartell: «PERILL: NO PASSEU»:
-

Actueu ràpidament.
Eviteu que s'evapori el producte.
Utilitzeu l’equip de protecció individual adequat: ulleres, guants, mascareta.
Recolliu el producte amb l'equip de recollida de vessaments.
Ventileu l’espai.
No permeteu que entri ningú a l’espai fins que no estigui totalment ventilat (poseu a l’exterior de la porta el cartell:
«Perill: no passeu»).

Equip de recollida de vessaments

OPRL
oprevencio@urv.cat

Telèfon del centre de control:
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6.7.6 Instrucció bàsica per utilitzar el desfibril·lador model Samaritan Pad
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Instrucció bàsica per utilitzar el desfribil·lador model Saver One
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6.8 NORMES BÀSIQUES D’ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA5
6.8.1 Recursos materials
6.8.1.1

Recursos de megafonia

Model per fer el seguiment del funcionament de la megafonia:

5

Informació mínima a incloure en aquests documents
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FULL CONTROL MEGAFONIA
CENTRE:

DATA:

Hora Inici:

Hora Fi:

PROVES
1.- Es troba connectat l'equip?
2.- L'equip està connectat a? SAI

Si

No

Grup Electrogen

Desconegut
Si

3.- És possible reproduir la megafonia descriminant zones, a voluntat del C.C.
Zones edifici PROVADES

BE

Responsable
solucionar

MAL

Si

4.- Ha estat possible donar un missatge a tot l'edifici a l'hora?

No
Si

5.- Ha estat fàcil/àgil elegir una zona determinada i reproduir la megafonia?
6.- Ha funcionat el micròfon per zones?

Si

No

7.- Es reprodueixen bé les pistes gravades?

Si

No

No

No

Si

7,1.- Comença per la pista elegida i aquesta queda fixada?

No

- Pistes provades:

8.- És possible reproduir i parlar alternativament segons demanda?
9.- S'observa agilitat en l'ús de la megafonia?

Si

Si

No

No

10.- Altres observacions.

Vist-i-plau
Personal Centre

Nom:

6.8.1.2

Vist-i-plau
Personal Prevenció

Nom:
Moltes gràcies per la teva col·laboració OPRL URV

Control del contingut de l’armari de bombers

Model per fer el seguiment de l’inventari dels armaris de bombers:
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RELACIÓ CONTINGUT DE L'ARMARI DELS BOMBERS ETSE/ETSEQ

CONTINGUT

DATA REVISIÓ

Claus Bar

VERIFICAT

SI

UNITAT

SIGNATURA

NO
CC / SPRL URV

Claus Rack de gasos petit

SI

NO
CC / SPRL URV

Claus Parc de bòtils exterior Edif. E

SI

NO
CC / SPRL URV

Claus Gas Natural

SI

NO
CC / SPRL URV

Claus Llum

SI

NO
CC / SPRL URV

Claus Sala Calderes Vapor

SI

NO
CC / SPRL URV

Claus Alta Tensió Avdga. Països Catalans

SI

NO
CC / SPRL URV

Claus ascensor Muntacàrregues Lab./Etse

SI

NO
CC / SPRL URV

Claus Aulari

SI

NO
CC / SPRL URV

Clau portes ascensor

SI

NO
CC / SPRL URV

Tarja blanca, data activació:3/3/11 durada
500 dies

SI

NO
CC / SPRL URV

Plànols distribució del risc Edifici E

SI

NO
CC / SPRL URV

Plànols distribució del risc Edifici Laboratori

SI

NO
CC / SPRL URV

Plànols distribució del risc Edifici Aulari

SI

NO

SI

NO

Check list Cap d'Emergència

SI

NO

Retolador Blau i mosquetó

SI

NO

Retolador Vermell

SI

NO

Clau Terrat Edifici Lab. L1+L2

SI

NO

Clau Bloqueig ASCENSOSRS

SI

NO

Clau Mestra Soterrani

SI

NO

CC / SPRL URV
Relació de gasos per laboratori

CC / SPRL URV

CC / SPRL URV

CC / SPRL URV

CC / SPRL URV

CC / SPRL URV

CC / SPRL URV

CC / SPRL URV

CC: Centre de Control

SPRL URV : Servei de Prevenció de Riscos Laborals
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6.8.1.3

Control de trucades als telèfons d’emergència

Model per fer el seguiment de l’operativitat dels mòbils d’emergència:

TELÈFONS EQUIP D'EMERGÈNCIA CENTRE
JUNY
NOM

COGNOMS

PDI

PAS

TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

1º
Data

2º
Data

email
Data

JULIOL
3º
Data

1º
Data

CENTRE DE CONTROL

CAPS D'EMERGÈNCIA i Suports

EQUIP INTERVENCIÓ

EQUIP EVACUACIÓ

PGPRL-22 Models preventius de la URV

2º
Data

email
Data

AGOST
3º
Data

1º
Data

2º
Data

email
Data

3º
Data
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6.8.1.4

Seguiment de l’emergència al centre

Model per fer el seguiment de l’emergència:
SEGUIMENT DE L'EMERGÈNCIA CAMPUS CATALUNYA
EQUIP INTERVENCIÓ

AVISAT?
Edifici A1

Edifici A2

Edifici
D1

PLANTA -1

Edifici
D2

Edifici C

SI

NO

SI

NO

Edifici A1

EQUIPS LOGÍSTICS
Edifici
Edifici
D2
D1

Edifici A2

Edifici C

SI

NO

SI

NO

PLANTA BAIXA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PLANTA 1ª

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PLANTA 2ª

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PLANTA 3ª

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PLANTA 4ª

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PLANTA 5ª

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PLANTA COBERTA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

AVISAT MANTENIMENT?

SI

NO

AVISAT BOMBERS?

SI

NO

PLÀNOLS, CLAUS PER A BOMBERS?

SI

NO

Edifici A1

PLANTA EVACUADA?
Edifici
Edifici
D1
D2
SI NO

Edifici A2

PLANTA -1

Edifici C
SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PLANTA BAIXA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

PLANTA 1ª

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PLANTA 2ª

SI

NO

SI

NO

SI

PLANTA 3ª

SI

NO

SI

NO

SI

PLANTA 4ª

SI

NO

SI

PLANTA 5ª

SI

NO

SI

PLANTA COBERTA

SI

NO

SI

NO

ASCENSORS
BLOQUEJATS?

SI

NO

SI

NO

SI

ARRIBAT AL PUNT DE
TROBADA?

SI

NO

SI

NO

TALL SUBMINISTRAMENTS? SI

NO

SI

NO
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6.8.2 Responsabilitats
6.8.2.1

Composició del comitè d’autoprotecció

La composició del comitè d’autoprotecció ha de ser com estableix el Decret 82/2010 i com considerin
els òrgans de govern de la URV.
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6.8.3 Pòster d’actuació en cas d’emergència
Informació mínima que cal incloure en aquests documents.
6.8.3.1

Actuació en cas d’emergència

accident

incendi

Evacuació / Confinament

Doneu l’alarma, si hi
ha un polsador a prop.

Si cal, protegiu-vos del risc
que ha originat l’accident.

En escoltar l’alarma
contraincendis o la
megafonia, mantingueu la
calma i seguiu les
instruccions.

Truqueu al centre de
control (consergeria)

Truqueu al vostre
responsable directe.

Seguiu la senyalització
d’emergència i obeïu les
indicacions de l’equip
d’emergència.

Utilitzeu els extintors,
només si en coneixeu
el funcionament.

Quedeu-vos al costat de
l’accidentat. No el moveu.
Abrigueu-lo. Tranquil·litzeulo.

No utilitzeu els ascensors,
podeu quedar-hi atrapats.

No utilitzeu les mànegues.

No utilitzeu els ascensors,
podeu quedar-hi atrapats.

Telèfons d’emergència
Centre de control:

___________

Cap d’emergència:

___________

Coordinació d’emergències:

112

Sortiu de l’edifici per les
vies indicades, seguint
indicacions.

Acudiu al punt exterior de
trobada. Eviteu les
aglomeracions davant les
sortides.

URV

oprevencio@urv.cat

Oficina de Prevenció de
Riscos Laborals
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6.8.3.2

Actuació en cas d’emergència
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Actuació davant d’emergència mèdica
DAVANT D'UNA EMERGÈNCIA MÈDICA,

QUÈ HEM DE FER?
ACTUACIÓ DAVANT D'UNA
EMERGÈNCIA
PAS
1- Protegir
2- Avisar
3- Socórrer / Actuar
Foc
Conat d’incendi
- Apagueu-lo amb l’extintor
adequat o tapeu-lo amb la
manta ignífuga.
- Retireu els productes
químics inflamables que
hi hagi a prop del foc.
- No feu servir aigua per
apagar un foc. per
dissolvents.
Si algú té foc al cos
- Separeu l’afectat de l’agent
causal.
- Aviseu.
- Ajudeu a apagar el foc de
la persona cobrint-la amb
la manta ignífuga.
- Si no disposeu de manta
ignífuga, estireu-lo a terra i
feu-lo rodar sobre si
mateix.
- Si la cremada és poc
extensa, refredeu la zona
cremada sota aigua freda,
durant almenys 20 minuts.
- Si la cremada és extensa, remulleu
amb aigua tèbia.
- Un cop ben rentat, cobriu amb gases
estèrils remullades. Si no han de trigar
gaire els serveis d’emergències, seguiu
rentant fins que arribin.
- No ruixeu mai la persona
ambl’extintor.
- Apagat el foc, protegiu del fred la
persona cremada i aviseu el metge.

Talls
- Renteu la ferida amb aigua i
sabó.
- Cobriu amb gases estèrils.
- Si sagna, feu compressió
sobre la ferida.
- Aneu al metge.

OPRL
oprevencio@urv.cat

Cremades per agents químics

Treball amb sang o fluids:

- Retireu el producte químic de la
pell i renteu amb aigua abundant.
Si el producte químic és en pols,
retireu-ne la part sòlida abans de
rentar.
- Tapeu les cremades amb gases
estèrils remullades.
- Retireu les robes i els objectes que
estiguin en contacte amb la pell,
excepte si estan enganxats
(retalleu la roba pel voltant).
- Mantingueu la part cremada sota
un raig abundant d’aigua entre 15
i 20 minuts.
- Tracteu, després, com la resta de
les cremades: tapeu-la i traslladeu
el cremat.

Esquitxada sobre pell intacta
- Renteu amb aigua i sabó.
- Podeu utilitzar desinfectant, de base
alcohòlica, per a la pell.

Esquitxades als ulls
- Actueu ràpidament.
- Renteu els ulls al rentaulls
durant almenys 30 minuts.
- Tapeu l’ull amb una gasa
estèril.
- Aneu al metge.

Esquitxada o contacte amb ferida o
pell no intacta
- Netegeu amb aigua i sabó.
- Desinfecteu amb povidona iodada
al 10% i deixeu actuar 10 minuts.
- Cobriu la ferida amb un apòsit.
Exposició d’ulls o mucoses
- Netegeu amb sèrum fisiològic
durant 10 minuts.
En cas de punxada
- Faciliteu el sagnat.
- Netegeu amb aigua i sabó.
- Desinfecteu amb povidona iodada al
10% o alcohol de 70º i deixar actuar
10 minuts.
- Cobriu la ferida amb un apòsit.
En qualsevol cas:
Caldrà anar a urgències de la
Mútua d’Accidents de Treball
abans de 2 hores i l'emergència es
tractarà com a accident per
exposició biològica.

Normes d’actuació
Inhalació de productes químics

Risc
d’explosió

- Actueu en cas que
estigueu segur que no
correu perill. Cal que
disposeu de les
mascaretes adequades.
- Retireu l’accidentat de
la font d’ignició. Si no
podeu, intenteu ventilar
la zona.

Risc biològic
Mossegada d’un animal
- Renteu amb abundant aigua i sabó.
- Faciliteu el sagnat, si n’hi ha.
- Apliqueu un antisèptic.
- Apliqueu un apòsit.
- Si es preveu sutura o risc d’infecció, risc
de zoonosi o d'animal infectat, aneu a la
Mútua d’Accidents de Treball.

En cas d’accident de treball que
requereixi atenció mèdica externa:
- L’accidentat o el seu responsable
cal que enviï un missatge electrònic
al Servei de Recursos Humans
(SRH), amb còpia per al seu
responsable immediat, i a l’OPRL.
- L’accidentat cal acompanyar-lo a la
Mútua d’Accidents de Treball.
Alumnes i estudiants de màster
Hospitals:
Hospital Universitari de
Tarragona Joan XXIII.
Hospital Universitari Sant
Joan de Reus.
Hospital Verge de la Cinta
(Tortosa).

Telèfon del centre de control:
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Cartell de prohibició de pas

6.9 CRITERIS D’INCENTIUS I SANCIONS
A partir dels bons resultats derivats dels controls fets per l’OPRL cal valorar si s’estableixen
mesures pel cofinançament, penalitzacions, costos i/o sancions. Aquestes mesures han de
ser proposades i acordades pels òrgans de govern oportuns, en cas que s’escaigui, seguint la
normativa de la URV (vegeu la Guia de criteri preventiu).
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6.9.1 Horaris d’obertura del centre

L’horari habitual en condicions normals és de 8:00 h a 20:00 h de dilluns a divendres
en dies laborables, sempre que les condicions d’obertura del centre impliquin una
freqüència laboral significativa i habitual.

6.10 COMUNICACIÓ
PROFESSIONALS

D’ACCIDENTS,

INCIDENTS

O

MALALTIES

6.10.1 Dades de contacte si s’ha de notificar la necessitat d’una assistència
sanitària derivada d’un accident laboral
Contacte de Recursos Humans:

atenciosanitaria@urv.cat

Contacte de l’OPRL:

oprevencio@urv.cat

Contacte
d’activitat

amb

responsable s’ha de definir en cada cas

6.10.2 Dades de contacte de la mútua d’accidents
El Servei de Recursos Humans ha de comunicar al personal URV la mútua
d’accidents del treball vigent a la qual cal adreçar-se per ser atès.

7. FLUXOGRAMA
No s’aplica.

8. DOCUMENTS I REGISTRES
 MGPRL- Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
 GCP- Guia de criteris preventius
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1. OBJECTE
Identificar el procés institucional i els actors que han de vetllar per integrar la prevenció de
riscos laborals en la contractació laboral, en compliment de l’acord de la Comissió de
Prevenció de Riscos Laborals delegada de Consell de Govern del 18-12-15 i la Llei de
prevenció de riscos laborals, 31/95, de 8 de novembre.

2. ABAST
Aquesta instrucció afecta els processos de contractació laboral del personal URV a l’empara
de la Llei de prevenció de riscos laborals, de 8 de novembre, 31/95, i del Pla de Prevenció de
Riscos Laborals de la URV aprovat pel Consell de Govern.

3. DEFINICIONS
Persona promotora d’un contracte: Personal amb la capacitat de sol·licitar l’inici del procés
de selecció per contractar laboralment personal URV i/o personal FURV destinat a centres de
titularitat URV o a ser dirigit per personal URV.
Lloc de treball: Àrea del centre de treball, edificada o no, on els treballadors/es han de
romandre o accedir per dur a terme el seu treball.
Responsable de l’activitat: Treballador/a que lidera l’activitat (p. ex., investigador/a principal
d’un projecte, director/a de tesi, director/a de grup de recerca, altres investigadors que
desenvolupin activitats de recerca no incloses en els apartat anteriors, etc., i persones que
lideren activitats). La persona responsable de l’activitat lidera aquesta i pot posar-se en
contacte amb l’OPRL per rebre assessorament preventiu.
Supervisor: D’acord amb la legislació vigent i amb l’Estatut de la URV, el supervisor té
l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat (p. ex., director/a de
departament, degà/ana, etc.).
Perfil d’activitat URV: Classificació homogènia dels riscos derivats de les activitats
realitzades a la URV.
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4. NORMATIVA


Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals i legislació específica de
desenvolupament.



RD 39/97, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Llista indicativa, però no exhaustiva.

5. PROCÉS
Qualsevol procés que impliqui una relació contractual entre la URV o FURV i un futur
treballador/a, a l’empara de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, de 8 novembre, i del
Pla de Prevenció de la URV, implicarà el compliment dels següents passos:

Responsable

Termini màxim
(dies naturals)

Persona promotora
del contracte

Previ a la
convocatòria

Acció preventiva rellevant
Emplenar els camps relatius a PRL que
corresponguin i li sol·licitin des de RH.
Assignar codi de plaça i les dades de la persona
seleccionada. Actualitzar les dades a UXXI i

RH

OPRL

Previ a la
signatura del
contracte

informar OPRL.

Actualitzar dades preventives a UXXI-PRL.

Enviar la documentació preventiva del lloc de
treball al treballador/a.

Iniciar gestió preventiva de convocatòria a
formació que indiqui el programa de formació
aprovat per Consell de Govern.

RH i treballador/a

t= 0

Signar el contracte laboral i els documents
preventius de la informació rebuda per
OPRL.
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Treballador/a de nova
incorporació

Abans d’iniciar
una tasca de risc
rellevant

Realitzar

amb

aprofitament

la

formació

protecció

individual

preventiva que li indiquin.

Rebre

els

equips

de

adequats (EPI) (en cas de perfils experimentals).

Demanar cita prèvia per realitzar la vigilància de
la salut inicial obligatòria i realitzar-la.

El treballador/a haurà de sol·licitar cita pel mitjà
indicat i presentar-se el dia/hora/dispensari que
correspongui.

Prèviament a l’inici de l’activitat laboral confirmar
que el treballador/a ha superat la formació

Responsable de
l’activitat

t=Prèviament a
l’inici d’una
activitat de risc
rellevant.

preventiva

corresponent

i

ha

signat

els

documents preventius

Lliurar al treballador els EPI necessaris (en cas
de perfils experimentals per desenvolupar la
feina) i vetllar pel seu ús.

Si escau, incloure’l al qüestionari preventiu i
declaració responsable de l’activitat.

En relació amb la documentació preventiva generada descrita en aquesta instrucció, aquesta
serà guardada als expedients institucionals corresponents, als efectes que es considerin
oportuns.
Cada responsable de l’activitat haurà de realitzar l’acollida corresponent i, en concret, facilitar
i garantir al nou treballador/a la informació i formació de risc i protecció específica que
correspongui a les tasques que ha de fer. Caldrà també que inscrigui i vetlli per tal que el nou
treballador/a faci els cursos de prevenció de riscos laborals, obligatoris, que corresponguin al
lloc de treball.
El no-compliment dels passos descrits dins del termini de prova del contracte laboral objecte
de gestió podrà implicar la rescissió del contracte laboral pròpiament dit.
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DOCUMENTS I REGISTRES



Documents de signatura que es derivin de la gestió administrativa.



IT-PGPRL-04-17 Manual d’instruccions, normativa interna de prevenció de riscos
laborals, informació de risc i mesures de prevenció i protecció de la URV



Guia de Criteris preventius de la URV.



Programa d’informació i formació dels riscos del lloc de treball o funció i les mesures
de protecció i prevenció associades.



Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Manual de prevenció de riscos laborals de la
URV (MODEL URV)



OHSAS 18001:2007 Sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals
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1. OBJECTE
Assegurar que la manipulació i l’emmagatzematge de productes perillosos es fan en
condicions segures per tal d’evitar qualsevol incident o dany als treballadors que en el
lloc de treball hi estan en contacte directe o indirecte.
Establir els requisits necessaris que la URV ha d’exigir als agents URV abans que
manipulin i emmagatzemin productes perillosos.

2. ABAST
Aquesta instrucció afecta tots els agents URV que manipulin o emmagatzemin
productes perillosos.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Condició de treball: qualsevol característica que pugui tenir una influència significativa
en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador. S’hi inclouen
específicament:
a) Les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips, productes i altres
instruments que hi ha al centre de treball.
b) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de
treball i les intensitats, concentracions o nivells de presència corresponents.
c) Els procediments per utilitzar els agents esmentats anteriorment que influeixin en
la generació dels riscos esmentats.
d) Totes les altres característiques del treball, incloses les relatives a l'organització i
l'ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos a què està exposat el
treballador.
Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip que pot portar o subjectar el
treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva
seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori
destinat a aquest efecte.
Llocs de treball: àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals els
treballadors han de romandre o a les quals poden accedir en funció de la seva feina.
Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i els locals de
descans, els locals de primers auxilis i els menjadors.
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Producte fitosanitari: producte químic amb un grau més o menys elevat de toxicitat
destinat a combatre o evitar les plagues que perjudiquen els cultius. Aquesta
capacitat de danyar organismes vius significa també perill per a les persones.
Productes perillosos: productes que, en absència de mesures preventives
específiques, originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els
elaboren o utilitzen.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA


Reial decret 374/2001, sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant la feina



Reial decret 363/1995, pel qual es regula la notificació de substàncies noves i
classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses, modificat pel
Reial decret 717/2010, de 28 de maig, i la Llei 8/2010, de 31 de març



Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
d’emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques
complementàries: MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIEAPQ-5, MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7



Reial decret 773/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització d’equips de protecció individual



Reial decret 488/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització



Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



Reial decret 39/1997, 1 de gener, sobre el reglament dels serveis de prevenció



Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, pel que fa a coordinació d’activitats
empresarials



Norma UNE OHSAS 18001:2007



Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.i
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5. RESPONSABILITATS
El responsable de l’activitat i el supervisor han d’assegurar l’elaboració d’una
instrucció específica per treballar amb productes perillosos i el seu emmagatzematge,
que derivi d’aquesta instrucció general, per assegurar la protecció dels treballadors al
seu càrrec. Així mateix han de complir i fer complir els requisits mínims establerts en
aquesta instrucció i proporcionar als agents URV tota la informació i formació
necessàries perquè la manipulació i l’emmagatzematge de productes perillosos es
faci sempre de manera correcta i segura.
Els agents URV han de complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i
en el procediment que l’origina, així com els derivats d’instruccions o procediments
específics elaborades per la unitat o entitat en què treballin.

6. PROCÉS
S’entén com a producte perillós el que preveu el Reial decret 374/2001, sobre la
protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els
agents químics durant la feina, a més de tota la normativa ja existent o que pugui
sorgir en un futur tant a l’Estat espanyol com en organismes europeus, i fins i tot
productes generats durant una investigació i que encara no estiguin catalogats com a
productes perillosos.
6.1 Bases preventives
Per poder treballar amb productes perillosos, cada unitat o entitat ha de garantir,
prèviament a l’inici de l’activitat, les bases preventives següents, i que es compleixi el
procediment que precedeix aquesta instrucció (PGPRL-04 Seguretat a la feina).
6.1.1 Instal·lacions


Els laboratoris i magatzems han de disposar, com a mínim, de les mesures de
protecció col·lectiva següents:


Dutxa d’emergència i rentadors d’ulls (a menys de 8 m)



Vitrines de gasos per treballar amb l’agent perillós



Extintors



Manta ignífuga



Armari de productes inflamables



Armari de productes tòxics



Nevera o congeladors per a productes químics



Farmaciola de primers auxilis
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Ventilació general segons la normativa



Sectorització segons el CTE i la normativa relacionada



Detectors de fum connectats a consergeria



Zona específica de recollida de residus



Detectors de gasos tècnics tòxics o inflamables (IT-PGPRL-04-05
Instal·lacions de gasos tècnics i ampolles i bombones de gasos)



Senyalització corporativa, que es defineix al PGPRL-22 Models preventius
de la URV



La descripció de les característiques dels cartells informatius i senyalitzacions
obligatòries en el cas que, en alguna zona, s’hagi d’aplicar algun tractament
plaguicida amb productes fitosanitaris, ha de seguir els criteris del PGPRL-22
Models preventius de la URV.



Els espais han disposar d’un nombre i tipus de vitrines suficients per treballar amb
diferents grups de risc, i s’ha de realitzar el manteniment i control tal com es
descriu a la Guia de criteris preventius i al PGPRL-13 Controls periòdics de les
condicions de treball i l’activitat dels treballadors.



Tant els laboratoris com els magatzems han estat declarats a la URV mitjançant el
qüestionari preventiu i la declaració responsable.



Els espais han d’estar legalitzats segons l’ús i s’han de gestionar amb el criteri
d’estoc mínim i el de la incompatibilitat química.



S’ha de realitzar un control periòdic de volums i productes existents.



S’han de seguir els criteris de les instruccions tècniques complementàries (ITC)
corresponents i de les noves que puguin sorgir.



No s’han d’acumular productes, bombones i ampolles de gasos en zones no
autoritzades, i en cap cas s’han de col·locar productes perillosos en soterranis ni
en zones comunes.



En el cas que s’utilitzin prestatgeries metàl·liques, han d’estar connectades a terra
i s’ha de garantir l’equipotencialitat.
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6.1.2 Manteniment preventiu i correctiu
El supervisor i el responsable d’activitat han de garantir el manteniment preventiu i
correctiu que es detalla al PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i
l’activitat dels treballadors i a la Guia de criteris preventius.

6.1.3 Gestió preventiva
Tal com hem comentat en l’apartat de responsabilitats, el supervisor i el responsable
de l’activitat (RA) han de garantir que es compleixi en aquesta instrucció i en el
procediment que la precedeix, en particular:


Valorar la necessitat de nomenar, per a cada laboratori, magatzem o treball, un
recurs preventiu segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals; el Reial decret de 39/1997, 15 de gener, sobre el Reglament dels
serveis de prevenció, i el PGPRL-20 Presència dels recursos preventius. Aquest
nomenament s’ha registrat a través del qüestionari preventiu i de la declaració
responsable. La persona designada ha de tenir la formació mínima exigida, tal
com consta al PGPRL-03 Formació i informació i a la Guia de criteris preventius.



Els agents URV han d'estar informats dels riscos bàsics dels productes que
manipulen i de les normes bàsiques del treball al laboratori, la qual cosa s’ha de
documentar al PGPRL-04-01 Informació dels riscos associats al producte, tasca o
lloc de treball.



Els residus s’han de retirar sistemàticament de dins dels laboratoris o dels espais
de la URV per tal de reduir la càrrega de foc:
 En el cas de les unitats URV en instal·lacions URV, aquesta retirada s’ha de
demanar a través de la sol·licitud de recollida de residus (PGPRL-04-05),
seguint una gestió de residus d’acord amb la política de la URV.
 La resta ho faran mitjançant recursos propis del centre d’acollida i d’acord
amb la política de la URV.



Els recipients s’han de desar en magatzems o armaris específics i han d’estar fora
el temps mínim indispensable. Mai no s’ha d'utilitzar el laboratori com a magatzem
general o provisional.



Abans de començar les feines s’ha de comprovar que el laboratori tingui aigua
corrent.



El proveïdor ha de lliurar les fitxes de seguretat, com a mínim en castellà, en
suport informàtic i en paper, les quals han d’estar a l’abast dels usuaris i s’han
d’integrar en el dia a dia del personal.



Tot producte químic que es trobi en el lloc de treball ha d’estar etiquetat segons el
Reial decret 1802/2088, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament
sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de
substàncies perilloses, aprovat pel Reial decret 363/1995, de 10 de març, amb la
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finalitat d’adaptar les seves disposicions al Reglament (CE) n. 1907/2006 del
Parlament europeu i del Consell (Reglament REACH), i ha d’incloure, com a
mínim, el pictograma de risc, les frases H i P, el nom de la substància i el nom, el
telèfon i l’adreça del fabricant o distribuïdor.


Els agents URV han de disposar dels equips de protecció individual (EPI)
necessaris i els han d’utilitzar. El lliurament s’ha de fer constar amb el PGPRL-0402 Registre de control de lliurament d’EPI.



Sempre s’han d’utilitzar ulleres de seguretat, bata i calçat tancat. S’han de dur les
extremitats cobertes, els cabells recollits, i no s’han de portar anells.



Les operacions que generin vapors o aerosols s’han de realitzar en zones i amb
material preparat per a aquest ús amb ventilació forçada o extracció localitzada
suficient.



Cal avaluar el risc i realitzar, si s’escau, controls ambientals periòdics de
contaminants a l’aire, seguint la Guia de criteris preventius.



Per manipular àcids forts s’ha d’utilitzar el davantal corresponent, i s’ha de
prioritzar, si és possible, l’ús de dosificadors.



Les tasques s’han de realitzar segons els procediments de treball, els quals han
d’incloure els ítems preventius mínims de: proteccions col·lectives, equips de
protecció individual, primers auxilis i lluita contra el foc que es considerin
necessaris.



Els productes perillosos s’han de transportar amb cistelles i carros específics, i mai
s’han de traslladar amb les mans.



En el cas de treballar amb productes que necessiten antídots, han d’estar dins de
les farmacioles, i el personal ha de conèixer-ne l’ús i la caducitat.



La farmaciola està registrada i té el contingut mínim del RD 486/1997; no ha de
contenir medicaments ni productes caducats segons la IT-PGPRL-04-11 Gestió,
manteniment i control de farmacioles.



En el cas que s’hagin de realitzar tractaments plaguicides, s’ha de contractar
sempre una empresa autoritzada. Abans de començar la feina és imprescindible
obtenir el corresponent permís de treball, que s’ha de gestionar segons
s’especifica en el PGPRL-21 Gestió de permisos de treball. El personal autoritzat,
abans d’accedir al centre on s’ha de dur a terme aquesta mena de feina, ha de
presentar el corresponent permís de treball a la consergeria del centre o espai on
s’han de realitzar les feines.



En el cas que s’hagin de dur a terme feines fora de l’horari habitual, cal seguir les
pautes establertes a la IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora d’horari
habitual.
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6.1.4 Prohibicions


Els agents URV no poden treballar sols al laboratori o en espais experimentals
fora de l’horari habitual, seguint les pautes establertes a la IT-PGPRL-21-01
Treballs experimentals fora d’horari habitual.



No es pot treballar al laboratori o en espais experimentals, en dies festius i quan el
centre es trobi tancat sense complir prèviament el PGPRL-21 Gestió de permisos
de treball.



No es pot treballar si no es disposa de la formació preventiva bàsica establerta per
la URV, tal com s’expressa en el PGPRL-03 Formació i informació, i segons la
Guia de criteris preventius i el certificat d’aptitud de vigilància de la salut (PGPRL12-Vigilància de la salut).

6.2

Actuació bàsica en cas d’emergència

En cas d’accident s’ha d’activar el sistema d’emergència (PAS: protegir, avisar,
socórrer) en què els principis generals que cal seguir en una emergència amb
productes perillosos, com en qualsevol altra emergència en general, es corresponen
a:
 Protegir
 Avisar
 Socórrer
Protegir: posant en pràctica de mitjans d’eliminació de sinistres i senyalització de
zones perilloses. Es tracta de tenir la màxima garantia possible que no hi ha perill per
a l’accidentat ni per a les persones que l’atenen a l’àrea on ha tingut lloc l’emergència.
En un lloc visible del laboratori s’ha de col·locar tota la informació necessària per
actuar en cas d’accident: què s’ha de fer, a qui cal avisar, el número de telèfon, tant
de serveis interns com d’externs (emergència, servei de prevenció, manteniment,
ambulàncies, bombers, responsable del laboratori), adreces i altres dades que pugin
ser d’interès en cas d’accident, així com la prohibició d’accedir a l’espai a través d’un
cartell, segons el PGPRL-22 Models preventius de la URV.
Avisar: s’ha d’avisar al més aviat possible el centre de control (consergeria del centre)
i el responsable de l’activitat, si es pot. En el PGPRL-22 Models preventius de la URV
s’especifiquen les dades de contacte en cas de notificació d’assistència sanitària
derivada d’un accident.
Socórrer: s’han de socórrer amb eficàcia les persones ferides, intoxicades o
exposades.
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A continuació s’estableixen les directrius bàsiques d’actuació davant les emergències
corresponents a abocaments o vessaments de líquids. Són normes de caràcter
general, per la qual cosa, atesa la naturalesa de les activitats que tenen lloc a la URV
i la varietat d’agents químics que s’utilitzen, cada responsable de l’activitat de les
unitats i entitats de la URV ha d’analitzar els productes químics que utilitza o té
emmagatzemats, i estudiar amb deteniment l’actuació davant de possibles
emergències.
A partir d’aquesta anàlisi, cada responsable de l’activitat de les unitats i entitats de la
URV ha d’elaborar les instruccions operatives d’actuació en cas d’emergència per als
productes altament perillosos, així com per als que no pugui aplicar-se aquesta
instrucció.
En el cas que tingui lloc qualsevol de les situacions recollides en aquest document, ha
de comunicar-se al centre de control (consergeries), al responsable de l’activitat (RA) i
supervisor, i a l’OPRL de la URV, seguint el circuït de comunicació del PGPRL-09
Comunicació i investigació d’accidents, incidents i malalties professionals.
6.2.1 Abocaments o vessaments de líquids
En cas d’abocaments o de vessaments de líquids, s’ha d’actuar ràpidament, i s’ha de
recollir immediatament el producte vessat per evitar que s’evapori i danyi les persones
o instal·lacions. El procediment que cal emprar està en funció de les característiques
del producte: inflamable, àcid, alcalí, mercuri, etc., segons els absorbents i
neutralitzadors comercialitzats actualment. Es poden trobar procediments per
neutralitzar el tipus de vessament a les NTP de l’Institut Nacional de Salut i Higiene
en el Treball o bé a través de l’OPRL, de l’SPP o SPA per mitjà del PGPRL-07
Comunicació, participació i consulta.
La utilització dels equips de protecció personal s’ha de dur a terme en funció de les
característiques de perillositat del producte vessat (s’ha de consultar a la fitxa de
dades de seguretat). De manera general, es recomana la utilització de guants,
davantal impermeable al producte i ulleres de seguretat.


Líquids inflamables

Els vessaments líquids inflamables han d’absorbir-se amb carbó actiu o altres
absorbents específics comercialitzats. No s’han d’utilitzar mai serradures, ja que són
altament inflamables.


Àcids

Els vessaments àcids s’han d’absorbir amb la màxima rapidesa, ja que tant el
contacte directe com els vapors que es generen poden danyar les persones, les
instal·lacions i els equips. Per neutralitzar-los, el millor és utilitzar absorbents —
neutralitzadors comercialitzats i que realitzen ambdues funcions. En cas que no se’n
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disposi, es poden neutralitzar amb bicarbonat sòdic. Una vegada neutralitzats, s’ha de
netejar la superfície amb abundant aigua i detergent.


Bases

Per neutralitzar-los i absorbir-los, cal utilitzar els productes específics comercialitzats.
En cas que no se’n disposi, s’han de neutralitzar amb abundant aigua amb pH
lleugerament àcid. Una vegada neutralitzats, ha de rentar-se la superfície amb
abundant aigua i detergent.

6.2.2 Atmosfera contaminada
L’atmosfera d’un laboratori pot ser tòxica o explosiva després d’un accident o incident:
trencament d’un flascó, vessament d’un reactiu, etc.
Les accions que cal dur a terme per controlar el risc són les següents:
 Si la contaminació és dèbil:
 Obrir totes les finestres.
 Si es disposa de vitrines d’extracció, s’han de posar en marxa, amb la
pantalla totalment oberta (sempre que l’atmosfera no sigui inflamable o
combustible).
 Si la contaminació és important:
 Activar el sistema d’emergència.
 Evacuar el personal del local.
 Tancar tots els aparells amb flama si el producte contaminant és volàtil i
inflamable.
 Obrir les finestres i ventilar l’espai.
 Posar en marxa les vitrines (sempre que l’atmosfera no sigui inflamable o
combustible).
 Absorbir el vessament amb l’absorbent indicat i guardar-lo en un recipient
estanc, netejar i esbandir amb aigua corrent, sempre utilitzant guants. Si no
es disposa de l’absorbent adequat, cal utilitzar paper adsorbent.
 Prohibir l’entrada al local fins que la concentració ambiental de la
substància perillosa a l’atmosfera deixi de ser un risc.
 Valorar fer mesuraments
contaminació.

ambientals

per

conèixer
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6.2.3 Accidents


Norma general

En cas d’accident s’ha d’activar el sistema d’emergència (PAS: protegir, avisar,
socórrer). S’ha de comunicar al centre de control (consergeries) i al responsable de
l’activitat, si es pot. S’ha de donar un missatge precís sobre:
 Lloc on ha passat l’accident.
 Tipus d’accident (intoxicació, cremada química, etc.).
 Nombre de víctimes.
 Estat aparent de les víctimes (consciència, si sagnen, si respiren, etc.).
 No s’ha de penjar abans que l’interlocutor ho hagi autoritzat, ja que pot
necessitar informació complementària.
 Cal que una persona del laboratori rebi i acompanyi els serveis de socors per
guiar-los ràpidament fins al lloc de l’accident, on una persona haurà d’estar a
disposició del cap d’emergència.
 Esquitxades als ulls i a la pell
Sense perdre un instant, cal rentar-se amb aigua durant deu o quinze minuts, utilitzant
la dutxa rentaülls de seguretat. Si l’esquitxada és als ulls, cal utilitzar el rentaülls
durant quinze o vint minuts, sobretot si el producte és corrosiu o irritant. No s’ha
d’intentar neutralitzar i cal anar al metge al més aviat possible amb l’etiqueta i la fitxa
de seguretat del producte.
 Marejos o pèrdua de coneixement a causa d’una fuga tòxica que persisteix
Cal protegir-se del medi amb un aparell respiratori abans d’aproximar-se a la víctima.
S’ha de traslladar l’accidentat a un lloc segur i deixar-lo recolzat sobre el costat
esquerre. S’ha d’afluixar-li la roba o tot allò que pugui oprimir-lo i verificar si ha perdut
el sentit i si respira; cal prendre-li el pols. Activar el Protegir-Avisar-Socórrer i,
practicar, si cal, la reanimació cardiopulmonar. No se li ha de subministrar aliments,
begudes ni productes per activar-li la respiració.
 Intoxicació digestiva
S’ha de tractar en funció del tòxic ingerit, per la qual cosa s’ha de disposar de la
informació a partir de l’etiqueta i de la fitxa de dades de seguretat i assistència
sanitària.
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7. FLUXOGRAMA
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8. DOCUMENTS I REGISTRES
 PGPRL-03 Formació i informació
 PGPRL-04 Seguretat a la feina
 PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta
 PGPRL-09 Comunicació i investigació d’accidents, incidents i malalties
professionals
 PGPRL-10 Mesures d’emergència
 PGPRL-12 Vigilància de la salut
 PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors
 PGPRL-20 Presència dels recursos preventius
 PGPRL-21 Gestió de permisos de treball
 PGPRL-22 Models preventius de la URV
 IT-PGPRL-04-03 Agents biològics
 IT-PGPRL-04-05 Instal·lacions de gasos tècnics i ampolles i bombones de gasos
 IT-PGPRL-04-11 Gestió, manteniment i control de farmacioles
 IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora d’horari habitual
 PGPRL-04-01 Informació dels riscos associats al producte, tasca o lloc de treball
 PGPRL-04-02 Registre de control de lliurament d’EPI
 PGPRL-04-03 Registre de control de dutxes d’emergència
 Qüestionari preventiu i declaració responsable
 Guia de criteris preventius

i

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del PGPRL-17
Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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1. OBJECTE
Assegurar que la manipulació dels productes genotòxics es fa en condicions segures
per tal d’evitar qualsevol incident o dany als agents URV que pel seu lloc de treball
hagin de manipular aquesta mena de productes.
Establir els requisits necessaris que la URV ha d'exigir als agents URV abans que
manipulin productes genotòxics.

2. ABAST
Aquesta instrucció afecta tots els agents URV que manipulin productes genotòxics.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Carcinogen: substància o preparat que, per inhalació, ingestió o penetració cutània,
pot produir càncer o augmentar-ne la freqüència.
Condició de treball: qualsevol característica que pugui tenir una influència significativa
en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador. S’hi inclouen:
a) Les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips, productes i altres
instruments que hi ha al centre de treball.
b) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de
treball i les intensitats, concentracions o nivells de presència corresponents.
c) Els procediments per utilitzar els agents esmentats anteriorment que influeixin en
la generació dels riscos esmentats.
d) Totes les altres característiques del treball, incloses les relatives a l'organització i
l'ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos a què està exposat el
treballador.
Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip que pot portar o subjectar el
treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva
seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori
destinat a aquest efecte.
Genotòxic: producte carcinogen, mutagènic i teratogènic.
Llocs de treball: àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals els
treballadors han de romandre, o a les quals poden accedir en funció de la seva feina.
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Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i els locals de
descans, els locals de primers auxilis i els menjadors.
Mutagènic: substància o preparat que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, pot
produir alteracions en el material genètic de les cèl·lules.
Procediment: regulació que descriu les diferents activitats que s’especifiquen al
sistema de prevenció i que estableix què cal fer, com cal fer-ho, quan i qui és el
responsable de fer-ho i quins registres s’han d’emplenar per fer constar el que s’ha
dut a terme.
Productes perillosos: productes que, en absència de mesures preventives
específiques, originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els
elaboren o utilitzen.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Teratogen: substància o preparat que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, pot
produir alteracions al fetus i causar-li malformacions.

4. NORMATIVA
 Reial decret 374/2001, sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant la feina


Reial decret 363/1995, pel qual es regula la notificació de substàncies noves i
classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses, modificat pel
Reial decret 717/2010, de 28 de maig, i la Llei 8/2010, de 31 de març

 Reial decret 1495/1991, sobre les disposicions per aplicar la Directiva del
Consell de les Comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients de pressió
simples, modificat pel Reial decret 2486/1994, de 23 de desembre
 Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques
complementàries: MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIEAPQ-5, MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7
 Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball, modificat pel Reial decret 2177/2004, de
12 de novembre
 Reial decret 773/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització d’equips de protecció individual
 Reial decret 488/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
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 Reial decret 39/1997, 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de
prevenció
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, pel que fa a coordinació d’activitats
empresarials
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
El responsable d’activitat i el supervisor han d’assegurar l’elaboració d’una instrucció
específica per treballar amb productes genotòxics, que derivi d’aquesta instrucció
general, per assegurar la protecció dels agents URV que hi puguin interaccionar. Així
mateix han de complir i fer complir els requisits mínims establerts en aquesta
instrucció i proporcionar als agents URV tota la informació i formació necessàries
perquè la manipulació de productes genotòxics es faci sempre de manera correcta i
segura.
Els agents URV han de complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i
el procediment que l’origina, així com els derivats de procediments o instruccions
específiques elaborades per la unitat o entitat en què treballin.

6. PROCÉS
Entenem per productes genotòxics els productes carcinògens, mutagènics i
teratogènics.
Per utilitzar aquests productes, és obligatori seguir les indicacions de la instrucció de
productes perillosos (IT-PGPRL-04-01) i les que es detallen a continuació.
6.1

Bases preventives

Per poder treballar amb productes genotòxics s’han de garantir, prèviament a l’inici de
l’activitat, les bases preventives següents, així com el compliment del procediment
que precedeix aquesta instrucció (PGPRL-04 Seguretat a la feina).


Valorar la substitució del producte per un altre de menys perillós.

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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En el cas que no es pugui substituir, cal justificar-ho i complir amb les
indicacions següents:

6.1.1 Instal·lacions


Emmagatzemar els productes genotòxics clarament senyalitzats tal com
s’indica a la Guia de criteris preventius.



Delimitar les zones d’un laboratori on s’ha de treballar amb productes
genotòxics.



Senyalitzar les zones de treball amb genotòxics.



Treballar sota vitrina de gasos.



Senyalitzar a la porta del laboratori l’existència de productes genotòxics segons
la senyalització corporativa definida al PGPRL-22 Models preventius de la
URV.

 Tant els laboratoris com els magatzems han estat declarats a la URV
mitjançant el qüestionari preventiu i la declaració responsable.
 Els espais han d’estar legalitzats per a l’ús que reben i s’han de gestionar amb
els criteris d’estoc mínim i d’incompatibilitat química.
 S’ha de realitzar un control de volums i productes existents periòdicament.
 S’han de seguir els criteris de les instruccions tècniques complementàries (ITC)
corresponents i de les noves que puguin sorgir.
6.1.2 Manteniment preventiu i correctiu
El supervisor i el responsable d’activitat han de garantir el manteniment preventiu i
correctiu que es detalla al PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i
l’activitat dels treballadors i els termes definits a la Guia de criteris preventius.’
6.1.3 Gestió preventiva
Tal com hem comentat a l’apartat de responsabilitats, el supervisor i el responsable
de l’activitat (RA) han de garantir que es compleixi en aquesta instrucció i en el
procediment que la precedeix, en particular:
 Valorar la necessitat de nomenar, per a cada laboratori, magatzem o treball, un
recurs preventiu segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals; el Reial Decret 39/1997, de 15 de gener, sobre el Reglament
dels serveis de prevenció, i el PGPRL-20 Presència dels recursos preventius.
Aquest nomenament s’ha de registrar a través del qüestionari preventiu i de la
declaració responsable. La persona designada ha de tenir la formació mínima
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exigida, tal com consta al PGPRL-03 Formació i informació i a la Guia de
criteris preventius.
 Limitar el nombre de personal relacionat amb els productes genotòxics al
nombre mínim indispensable.
 Mantenir al dia un registre en què consti el nom complet de les persones al seu
càrrec que treballen amb genotòxics i quins genotòxics manipulen (PGPRL-0404 Registre de control de personal que manipula productes genotòxics o
agents biològics dels grups 2 o 3, els nivells 4 estan prohibits).
 Responsabilitzar-se de la neteja de la bata dels treballadors que utilitzen
genotòxics.
 Avaluar el risc i realitzar, si s’escau, controls ambientals de contaminants a
l’aire periòdicament, seguint la Guia de criteris preventius.
 El supervisor i el responsable d’activitat han d’assegurar l’elaboració i
actualització de procediments específics necessaris per establir com s’ha de
treballar amb cada producte concretament i ha de vetllar perquè es compleixi,
a tots els seus grups d’interès.
6.1.4 Prohibicions

6.2



Els agents URV no poden treballar sols al laboratori fora de l’horari habitual,
seguint les pautes establertes a la IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora
d’horari habitual.



No es pot treballar al laboratori o en espais experimentals en festius i quan el
centre es trobi tancat sense complir prèviament el PGPRL-21 Gestió de
permisos de treball.



No es pot treballar si no es disposa de la formació preventiva bàsica establerta
per la URV, tal com s’expressa al PGPRL-03 Formació i Informació, segons la
Guia de criteris preventius.
Actuació bàsica en cas d’emergència

En cas d’accident s’ha d’activar el sistema d’emergència (PAS: protegir, avisar,
socórrer) en què els principis generals que s’han de seguir en una emergència amb
productes genotòxics, com en qualsevol altre emergència en general, es corresponen
a:
 Protegir
 Avisar
 Socórrer
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Protegir: mitjançant la posada en pràctica de mitjans d’eliminació de sinistres i
senyalització de zones perilloses. Es tracta de tenir la màxima garantia possible que
no hi ha perill per a l’accidentat ni per a les persones que l’atenen a l’àrea on ha tingut
lloc l’emergència.
En un lloc visible del laboratori s’ha de col·locar tota la informació necessària per
actuar en cas d’accident: què s’ha de fer, a qui cal avisar, números de telèfon, tant
interns com externs (emergència, servei de prevenció, manteniment, ambulàncies,
bombers, responsable del laboratori), adreces i altres dades que pugin ser d’interès
en cas d’accident, així com la prohibició d’accedir a l’espai a través d’un cartell,
segons el PGPRL-22 Models preventius de la URV.
Avisar: s’ha d’avisar al més aviat possible el centre de control (consergeria del centre)
i el responsable de l’activitat, si es pot. En el PGPRL-22 Models preventius de la URV
s’especifiquen les dades de contacte en cas de notificació d’assistència sanitària
derivada d’un accident.
Socórrer: s’han de socórrer amb eficàcia les persones ferides, intoxicades o
exposades.
En el cas que tingui lloc qualsevol de les situacions recollides en aquest document, ha
de comunicar-se al responsable de l’activitat (RA), al supervisor i a l’OPRL de la URV,
seguint el circuït de comunicació del PGPRL-09 Comunicació i investigació
d’accidents, incidents i malalties professionals.
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1. OBJECTE
Assegurar que tothom que treballa amb agents biològics ho fa en condicions segures
per tal d’evitar qualsevol incident o dany a la salut.
Establir els requisits necessaris que la URV ha d’exigir als treballadors, entitats i
empreses de contractes o industrials abans de posar-se a treballar amb agents
biològics.

2. ABAST
Aquesta instrucció afecta tots els agents URV.

3. DEFINICIONS
Agents biològics: microorganismes, inclosos els que han sofert manipulacions
genètiques, els cultius de cèl·lules i els endoparàsits humans multicel·lulars.
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Aparell de pressió: màquina, vehicle, eina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada
en el treball que funcioni a una pressió diferent de l’atmosfèrica.
Carcinogen: substància o preparat que, per inhalació, ingestió o penetració cutània,
pot produir càncer o augmentar-ne la freqüència.
Condició de treball: qualsevol característica que pugui tenir una influència significativa
en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador. S’hi inclouen
específicament:
a) Les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips, productes i altres
instruments que hi ha al centre de treball.
b) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de
treball i en les intensitats, concentracions o nivells de presència corresponents.
c) Els procediments per utilitzar els agents esmentats anteriorment que influeixin en
la generació dels riscos esmentats.
d) Totes les altres característiques del treball, incloses les relatives a l'organització i
l'ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos a què està exposat el
treballador.
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Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip que pot portar o subjectar el
treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva
seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori
destinat a aquest efecte.
Equip de treball: qualsevol màquina, vehicle, eina, aparell, instrument o instal·lació
utilitzat en el treball.
Genotòxic: producte carcinogen, mutagènic i teratogènic.
Mutagen: substància o preparats que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, pot
produir alteracions en el material genètic de les cèl·lules.
Productes perillosos: productes que, en absència de mesures preventives
específiques, originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els
elaboren o utilitzen.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Teratogen substància o preparat que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, pot
produir alteracions al fetus i causar-li malformacions.
Zoonosi: malaltia dels animals que es pot transmetre a l’ésser humà.

4. NORMATIVA
 Reial decret 664/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina
 Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball, modificat pel Reial decret 2177/2004, de
12 de novembre
 Reial decret 773/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització d’equips de protecció individual
 Reial decret 488/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de
prevenció
 Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització
confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats
genèticament
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 Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general
per al desplegament i execució de la Llei 9/2003
 Directiva 2009/41/CE del Parlament europeu i el Consell, de 6 de maig de
2009, relativa a la utilització confinada de microorganismes modificats
genèticament
 NTP 833 Agents biològics. Avaluació simplificada
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, pel que fa a coordinació d’activitats
empresarials
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
El responsable d’activitat i el supervisor han d’assegurar que s’elabora i es manté
actualitzada una instrucció específica per treballar amb agents biològics, que derivi
d’aquesta instrucció general, per assegurar la protecció dels treballadors al seu
càrrec. Així mateix, ha de complir i fer complir els requisits mínims establerts en
aquesta instrucció i proporcionar als agents URV tota la informació i formació
necessàries perquè la manipulació d’agents biològics es faci sempre de manera
correcta i segura.
Els agents URV han de complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i
el procediment que l’origina, així com els derivats de procediments o instruccions
específiques elaborades per la unitat o entitat en què treballin.

6. PROCÉS
Per treballar amb agents biològics, prèviament a l’inici de l’activitat cal respondre el
qüestionari preventiu i les preguntes que se’n deriven, així com complir la normativa
vigent pel que fa a organismes modificats genèticament i NTP 833, i les bases
preventives que es deriven d’aquesta instrucció.
Per treballar amb mostres biològiques, cultius, cossos humans, animals
d’experimentació (vegeu instrucció IT-PGPRL-04-04 Treballs amb animals i
cadàvers), virus, fongs, bacteris, etc., el supervisor i responsable de l’activitat han de
seguir els criteris següents als llocs de treball que tinguin al seu càrrec.
1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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Per utilitzar aquests agents, és obligatori seguir les indicacions de la instrucció de
productes perillosos (IT-PGPRL-04-01) i Productes genotòxics (IT-PGPRL-04-02) del
procediment de la qual deriva la present instrucció PGPRL-04 Seguretat a la feina, la
legislació vigent i les bases que es detallen a continuació.
6.1

Bases preventives

Per poder treballar amb agents biològics, s’han de garantir, prèviament a l’inici de
l’activitat, les bases preventives que es defineixen a continuació, així com assegurar
que es compleixi el procediment que precedeix aquesta instrucció (PGPRL-04
Seguretat a la feina).
A part del contingut de les avaluacions de risc, la unitat o entitat ha de valorar la
necessitat de realitzar una avaluació de riscos específica per al treball, en funció dels
agents biològics manipulats i les tasques concretes, així com establir els
procediments de treball específics per a cadascun dels agents biològics.
Els agents URV han d'estar informats dels riscos bàsics dels productes que
manipulen i de les normes bàsiques del treball al laboratori, la qual cosa s’ha de
documentar en el PGPRL-04-01 Informació dels riscos associats al producte, tasca o
lloc de treball.
Està prohibit treballar amb nivells de risc 4. Amb relació als nivells de risc 3, cal el
vistiplau exprés del vicerector responsable de prevenció de riscos. Aquesta
comunicació s’ha de realitzar sempre prèviament a l’inici de les feines a través del
formulari que consta al PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta mitjançant l’ús
del registre corresponent. Les feines amb nivell 2 i 1 s’han de declarar prèviament
abans de començar a través del qüestionari preventiu i de la declaració responsable.
6.1.1 Instal·lacions


Disposar d’un nombre i tipus de vitrines suficients per treballar amb diferents grups
de risc d’agents biològics i realitzar el manteniments i controls descrits a la Guia
de criteris preventius i al PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball
i l’activitat dels treballadors.



Treballar sempre en les zones de classificació corresponents al nivell de risc de
l’agent biològic en qüestió.



Senyalitzar a la porta del laboratori l’existència d’agents biològics segons la
senyalització corporativa definida al PGPRL-22 Models preventius de la URV.
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6.1.2 Manteniment preventiu i correctiu
El supervisor i responsable de l’activitat (RA) han d’assegurar el manteniment
preventiu periòdic de les instal·lacions i de l’equipament, tal com consta a la Guia de
criteris preventius i al PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i
l’activitat dels treballadors, i han de mantenir mostres que ho han complert.
6.1.3 Gestió preventiva
Tal com hem comentat en l’apartat de responsabilitats, el supervisor i responsable de
l’activitat (RA) han de garantir que es compleixi en aquesta instrucció i en el
procediment que la precedeix, en particular:
 Valorar la necessitat de nomenar, per a cada laboratori, magatzem o treball, un
recurs preventiu segons Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament
dels serveis de prevenció, i el PGPRL-20 Presència dels recursos preventius.
Aquest nomenament s’ha registrat a través del qüestionari preventiu i de la
declaració responsable. La persona designada ha de tenir la formació mínima
exigida, tal com consta al PGPRL-03 Formació i informació i a la Guia de
criteris preventius.
 No dur a terme feines amb agents biològics sense haver realitzat la
comunicació a través del qüestionari preventiu.
 Valorar la substitució del producte per un altre de menys perillós o bé reduir-ne
el risc mitjançant l’aplicació d’accions preventives.
 Tractar com a perillosa la classificació de risc de la mostra biològica en cas que
es desconegui.
 Registrar les persones que treballen amb agents biològics, i indicar agent i
laboratori a través del PGPRL-04-04.
 Els agents URV han de disposar dels equips de protecció individual (EPI)
necessaris i els han d’utilitzar. S’ha de documentar el lliurament amb el
PGPRL-04-02 Registre de control de lliurament d’EPI.
 Senyalitzar el nivell de risc biològic a les mostres.
 Utilitzar tècniques apropiades per evitar o minimitzar l’alliberament d’agents
biològics al lloc de treball.
 Responsabilitzar-se de la neteja o eliminació de bates i de la resta de la roba
de feina utilitzada en les tasques en què es manipulin animals, cossos humans
i mostres contaminades amb microorganismes.
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 Reduir al mínim possible el nombre de treballadors exposats.
 Realitzar la gestió de residus segons el criteri URV.
 Avaluar el risc i realitzar controls microbiològics ambientals periòdics de la
qualitat de l’aire, seguint la Guia de criteris preventius.
 Realitzar controls microbiològics periòdics de les superfícies de treball, seguint
la Guia de criteris preventius.
 Dur a terme desinfeccions i neteges associades als resultats dels controls
microbiològics periòdics, seguint la Guia de criteris preventius.
 Tenir establerta la neteja periòdica de les superfícies de treball, el canvi de
filtres i l’ús de les vitrines, seguint la Guia de criteris preventius. Pel que fa a les
superfícies de treball, la neteja s’ha de fer seguint el protocol preestablert i com
a mínim un cop al dia.
 Utilitzar els equips de treball i vitrines, seguint les instruccions del fabricant.
 El supervisor i responsable de l’activitat han d’assegurar la formació específica
del personal per al correcte ús i manteniment de les vitrines de seguretat
biològica, per a la correcta neteja i desinfecció de les zones de treball i per a
les esterilitzacions dels materials vinculats a l’activitat.
 Esterilitzar periòdicament el material contaminat i de treball, seguint el protocol
preestablert i conegut pel personal, segons la IT-PGPRL-04-15 Treball amb
autoclaus.
 No posar microorganismes patògens per inhalació en recipients no aptes per a
aquest ús. Acreditar l’estanquitat en el temps, amb controls ambientals
periòdics.
 Orientar els procediments de treball a l’assoliment de la minimització
d’aerosols.
 Complir el protocol de vacunacions establert, segons el PGPRL-22 Models
preventius de la URV.
6.1.4 Prohibicions


No es pot treballar amb nivell 4. Pel que fa al nivell 3, per treballar cal el
vistiplau del vicerector, tal com consta en el procediment.



Els agents URV no poden treballar sols al laboratori fora de l’horari habitual,
seguint les pautes establertes a la IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora
d’horari habitual.
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 No es pot treballar al laboratori o en espais experimentals en festius i quan el
centre es trobi tancat sense complir prèviament el PGPRL-21 Gestió de
permisos de treball.

6.2



No es poden portar bates de treball fora dels laboratoris.



No es pot treballar si no es disposa de la formació bàsica preventiva establerta
per la URV, tal com s’expressa al PGPRL-03 Formació i informació, segons la
Guia de criteris preventius, i del corresponent certificat d’aptitud de vigilància
de la salut (PGPRL-12 Vigilància de la salut).
Actuació bàsica en cas d’emergència

En cas d’accident s’ha d’activar el sistema d’emergència (PAS: protegir, avisar,
socórrer) en què els principis generals que s’han de seguir en una emergència amb
productes biològics, com en qualsevol altra emergència en general, es corresponen a:
 Protegir
 Avisar
 Socórrer
Protegir: mitjançant la posada en pràctica de mitjans d’eliminació de sinistres i
senyalització de zones perilloses. Es tracta de tenir la màxima garantia possible que
no hi ha perill per a l’accidentat ni per a les persones que l’atenen a l’àrea on ha tingut
lloc l’emergència.
En un lloc visible del laboratori s’ha de col·locar tota la informació necessària per
actuar en cas d’accident: què s’ha de fer, a qui s’ha d’avisar, números de telèfon, tant
interns com externs (emergència, servei de prevenció, manteniment, ambulàncies,
bombers, responsable del laboratori), adreces i altres dades que pugin ser d’interès
en cas d’accident, així com la prohibició d’accedir a l’espai a través d’un cartell,
segons el PGPRL-22 Models preventius de la URV.
Avisar: s’ha d’avisar al més aviat possible el centre de control (consergeria del centre)
i el responsable de l’activitat, si es pot. En el PGPRL-22 Models preventius de la URV
s’especifiquen les dades de contacte en cas de notificació d’assistència sanitària
derivada d’un accident.
Socórrer: s’han de socórrer amb eficàcia les persones ferides, intoxicades o
exposades.
Com a recomanacions de caràcter general, podem indicar:
 Llençar les pipetes de vidre amb la punta trencada.
 No tornar a encapsular les agulles utilitzades.
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 No manipular residus a l’interior dels contenidors.
 Utilitzar equips de protecció individual adequats.
En el cas que tingui lloc qualsevol de les situacions recollides en aquest document, ha
de comunicar-se al responsable de l’activitat (RA), al supervisor i a l’OPRL de la URV,
seguint el circuit de comunicació del PGPRL-09 Comunicació i investigació
d’accidents, incidents i malalties professionals.
6.2.1 Trencament o vessament de recipients de cultiu
Els recipients trencats s’han de recobrir amb un drap humit amb desinfectant.
Transcorreguts deu minuts com a mínim, s’han arreplegar els trossos trencats i el
drap amb un recollidor i s’ha de netejar l’àrea amb desinfectant. El material trencat i
els instrumentals de neteja s’han de posar en un recipient adequat per a residus
biològics que s’ha d’esterilitzar amb autoclau o s’ha de mantenir durant 24 hores
submergit amb desinfectant. Aquesta operació s’ha de realitzar amb guants adequats
i resistents, preferentment d’un sol ús.
Els cultius vessats s’han de cobrir amb un drap humit amb desinfectant i després,
transcorreguts deu minuts com a mínim, s’han de recollir amb altres draps que
després s’han d’introduir en un recipient específic per a residus biològics. En cas que
es contamini qualsevol document o paper escrit, cal fer-ne una còpia, i l’original s’ha
d’eliminar com un residu perillós.
6.2.2 Inoculació accidental, talls, projeccions i abrasions
La persona afectada ha de treure’s la roba de protecció, rentar-se les mans i la part
lesionada, aplicar-se un desinfectant cutani, i dirigir-se a un centre sanitari, si s’escau,
amb el full de seguretat de l’agent biològic.
Si l’esquitxada ha tocat la mucosa conjuntiva, s’ha d’irrigar amb sèrum fisiològic
durant quinze minuts. Si es tracta d’un producte químic irritant o corrosiu, és
imprescindible irrigar l’ull amb aigua abundant perquè es dilueixi.

6.2.3 Ingestió accidental de material contaminat amb agents biològics
S’ha de traslladar la persona afectada a un centre sanitari immediatament. S’ha
d’informar el metge sobre l’agent ingerit, i cal portar el full de seguretat de l’agent
biològic.

6.2.4 Emissió d’un aerosol possiblement perillós fora d’una cabina de
seguretat biològica
S’ha d’evacuar immediatament la zona afectada. Al mateix temps, s’ha de comunicar
l’accident al responsable de l’activitat i al supervisor. S’ha d’impedir l’entrada al local,
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senyalitzant-ho adequadament, durant una hora com a mínim. Una vegada
transcorregut aquest temps, es pot descontaminar. Totes les persones afectades han
d’anar a un centre sanitari.
6.2.5 Trencament de tubs amb contingut potencialment perillós en centrífugues
que no tenen cistelles de seguretat
Si es detecta que s’ha trencat un tub mentre l’aparell està en marxa, s’ha
d’interrompre la centrifugació i no obrir la centrifugadora fins que hagin transcorregut
trenta minuts.
Cal utilitzar guants adequats i resistents, recoberts; si cal, uns altres guants de plàstic
d’un sol ús per recollir el material. Per recollir els trossos de vidre s’han d’utilitzar
pinces.
Tant els tubs trencats com els fragments de vidre i el rotor s’han de submergir durant
24 hores en desinfectant. Transcorregut aquest temps, els tubs trencats i fragments
de vidre s’han d’eliminar com a residus, i el rotor, una vegada eliminat el desinfectant,
es pot utilitzar de nou.
La cubeta de la centrifugadora es pot netejar amb cotó moll amb el mateix
desinfectant amb la dilució apropiada. Aquesta operació s’ha de repetir l’endemà
després de netejar amb aigua i eixugar. El cotó s’ha de tractar com si fos un residu
biològic. No és recomanable utilitzar solucions d’hipoclorit per l’efecte corrosiu sobre
els metalls.
Si s’utilitzen cistelles de seguretat per al material perillós, s’han d’obrir en cambres de
bioseguretat. En el cas que es trenqui algun tub, s’ha de col·locar el tap de la cistella
sense forçar-lo i esterilitzar-lo en un autoclau o en un desinfectant apropiat que no
sigui corrosiu.
6.3 Actuació davant d’incendis
No s’ha de portar aigua amb mànegues a l’interior dels laboratoris de manera
indiscriminada pels riscos de contaminació posterior.
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1. OBJECTE
Assegurar que els treballadors i la col·lectivitat implicats en feines amb animals o
cadàvers actuïn en condicions segures.
Establir els requisits necessaris que la URV ha d’exigir als agents URV que treballin
amb animals, cadàvers o mostres humanes.

2. ABAST
Aquesta instrucció afecta tots els agents URV que puguin treballar amb animals o
cadàvers.

3. DEFINICIONS
Agents biològics: microorganismes, inclosos els que han sofert manipulacions
genètiques, cultius de cèl·lules i endoparàsits humans multicel·lulars.
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats que estiguin ubicades en espais de la URV o cedits per la URV
que prestin serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin
serveis en espais de la URV.
Condició de treball: qualsevol característica que pugui tenir una influència significativa
en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador. S’hi inclouen
específicament:
a) Les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips, productes i altres
instruments que hi ha al centre de treball.
b) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de
treball i en les intensitats, concentracions o nivells de presència corresponents.
c) Els procediments per utilitzar els agents esmentats anteriorment que influeixin en
la generació dels riscos esmentats.
d) Totes les altres característiques del treball, incloses les relatives a l'organització i
l'ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos a què està exposat el
treballador.
Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip que pot portar o subjectar el
treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva
seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori
destinat a aquest efecte.
Llocs de treball: àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals els
treballadors han de romandre o a les quals poden accedir en funció de la seva feina.
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Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i els locals de
descans, els locals de primers auxilis i els menjadors.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té la obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Zoonosi: malaltia dels animals que es pot transmetre a l’ésser humà.

4. NORMATIVA
 Reial decret 374/2001, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors
contra els riscos relacionats amb els agents químics durant la feina
 Reial decret 363/1995, pel qual es regula la notificació de substàncies noves i
classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses, modificat pel Reial
decret 717/2010, de 28 de maig, i la Llei 8/2010, de 31 de març
 Reial decret 664/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina
 Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques
complementàries: MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5,
MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7
 Reial decret 1215/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball,
modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre
 Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut als llocs de treball, modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre
 Reial decret 773/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives
a la utilització d’equips de protecció individual
 Reial decret 488/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives
al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització
 Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de policia
sanitària mortuòria
 Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals. DOGC núm. 967, de 18.3.88
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
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 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de
prevenció
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, pel que fa a coordinació d’activitats empresarials.
 Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
El responsable d’activitat (RA) i el supervisor han d’assegurar l’elaboració i
actualització d’instruccions específiques o altres documents preventius per treballar
amb animals i cadàvers, que derivin d’aquesta instrucció general, per assegurar la
protecció dels agents URV. Així mateix, han de complir i fer complir els requisits
mínims establerts en aquesta instrucció i proporcionar a tots els agents URV tota la
informació i formació necessàries perquè la manipulació es faci sempre de manera
correcta i segura.
La responsabilitat de supervisor recau sobre el degà o degana, que ha de designar el
responsable d’activitat (RA) o delegar en un director o directora de departament el
nomenament del responsable d’activitat.
És responsabilitat del Comitè Ètic de la URV complir i fer complir les indicacions
descrites en aquest document, tant des del punt de vista ètic com del de seguretat i
salut dels treballadors del projecte avaluat, i també de la col·lectivitat que hi pugui
estar en contacte.
Els agents URV han de complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i
el procediment que l’origina, així com els derivats de procediments o instruccions
específiques elaborades per la unitat o entitat en què treballin.

6. PROCÉS
Per treballar amb animals, cadàvers i mostres humanes, és obligatori seguir les
indicacions de les instruccions que s’exposen a continuació, així com les indicacions
d’aquesta instrucció.


IT-PGPRL-04-01 Productes perillosos

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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Bases preventives

Per poder treballar amb animals, cadàvers o mostres humanes, s’han de garantir,
prèviament a l’inici de l’activitat, les bases preventives següents, així com assegurar
que es compleixi el procediment que precedeix aquesta instrucció (PGPRL-04
Seguretat a la feina).
Cada responsable de l’activitat relacionat amb projectes que es duguin a terme en un
estabulari ha de respondre el qüestionari preventiu i signar la declaració responsable,
a través de la qual s’ha de reflectir el consentiment del Comitè d’Ètica i Assessor de
Benestar Animal per desenvolupar el projecte. A través dels controls periòdics,
l’OPRL pot sol·licitar mostres del compliment.
6.1.1 Instal·lacions
Els estabularis i sales de dissecció han de tenir, com a mínim, els requisits següents:
 Senyalitzar a la porta de l’espai la presència d’agents biològics segons la
senyalització corporativa del PGPRL-22 Models preventius de la URV.
 Disposar de la legalització dels estabularis o de la sala de dissecció de
l’autoritat competent.
 Garantir el control d’accessos.
 Garantir les ventilacions generals i localitzades indicades per la URV.
 Cal notificar al responsable de l’activitat (RA) qualsevol cas de deteriorament
de gàbies o d’altres materials de contenció o tractament de l’animal (arestes
tallants, barnilles sortides, reixes trencades, corrosió, etc.) que es detecti.
També s’ha de notificar al SRM qualsevol indicador sobre l’existència de
plagues o fongs o floridures (rosegadors, insectes, etc.) que es detecti, perquè
s’actuï per controlar-les.
 S’ha de mantenir en funcionament la ventilació del recinte per assegurar una
renovació d’aire mínima indicada a la normativa vigent.
 Filtres i prefiltres necessaris per garantir la no-afectació a la col·lectivitat.
6.1.2 Manteniment preventiu i correctiu
 Fer controls microbiològics ambientals periòdics de la qualitat de l’aire.
 Fer controls microbiològics periòdics de les superfícies de treball.
 Fer desinfeccions i neteges
microbiològics periòdics.

associades

als

resultats
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 Fer el manteniment preventiu i correctiu dels filtres d’aire segons la periodicitat
que la URV determini.
 Mantenir registres associats de tots els controls o manteniments que es
realitzin.
 Tenir establerta per procediment la neteja periòdica de les superfícies de
treball, el canvi de filtres i l’ús de les vitrines.
 Fer controls ambientals periòdics dels contaminants químics utilitzats per a la
formulació dels cadàvers.
 Complir el programa d’higiene i profilaxi elaborat per l’assessor de benestar
animal de la URV.
A la Guia de criteris preventius es defineixen els termes relacionats amb els canvis de
filtres, controls ambientals, desinfeccions i neteges preventives periòdiques.
6.1.3 Gestió preventiva
Tal com hem comentat en l’apartat de responsabilitats, el supervisor i responsable de
l’activitat (RA) han de garantir que es compleixin aquesta instrucció i el procediment
que la precedeix, en particular:
 Valorar la necessitat de nomenar, per a cada laboratori, magatzem o treball, un
recurs preventiu segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals; el Reial Decret de 39/1997, de 17 de gener sobre el Reglament
dels serveis de prevenció i el PGPRL-20 Presència dels recursos preventius.
Aquest nomenament s’ha de registrar a través del qüestionari preventiu i de la
declaració responsable.
El personal ha de tenir la formació reglamentària i la que la URV determini com a
necessària, tal com s’indica al PGPRL-03 Formació i informació i a la Guia de criteris
preventius. Cal utilitzar ajudes mecàniques per manipular pesos.
 Utilitzar les proteccions col·lectives i EPI necessaris.
 Gestionar els residus segons el criteri de la URV.
 Utilitzar una bata d’un sol ús quan hi hagi previsió que la roba es pot tacar amb
fluids corporals i animals.
 Cobrir les ferides cutànies, en cas que n’hi hagi, amb apòsits impermeables i
guants, abans d’iniciar les feines.
 Adoptar les mesures necessàries per evitar la creació d’aerosols i pols.
 Utilitzar cobertor de sabates a l’estabulari.
IT-PGPRL-04-04 Treballs amb animals i cadàvers
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 Si es treballa amb animals amb exposició potencial a agents perillosos, s’ha de
tenir un equip de protecció apropiat per als agents (protecció mecànica de
mossegades, esgarrapades, etc.; protecció respiratòria en cas de risc per
transmissió aèria; protecció facial, etc.).
 La roba de treball s’ha de rentar de manera controlada, no ha d’utilitzar-se fora
de l’espai de treball i s’ha de mantenir separada de la roba de carrer (taquilles
separades).
 S’ha de tenir cura que personal format tracti de manera controlada l’aliment, el
jaç i els excrements, possiblement contaminats.
 El transport d’animals, inclòs el transport entre centres, ha de realitzar-se de
manera que es minimitzi el risc de zoonosi i el risc físic del treballador.
Els cadàvers s’han de tractar segons la normativa derivada del Decret 2263/1974, de
20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria i la
documentació preventiva aplicable. Totes les mostres de sang, o contaminades amb
sang o fluids biològics de risc, i les mostres de teixits s’han de considerar
potencialment infectades per microorganismes.

6.1.4 Prohibicions


Els agents URV no poden treballar sols al laboratori fora de l’horari habitual,
seguint les pautes establertes a la IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora
d’horari habitual.

 No es pot treballar al laboratori o en espais experimentals o estabularis en
festius i quan el centre es trobi tancat sense complir prèviament el PGPRL-21
Gestió de permisos de treball.
 No es poden utilitzar les bates de treball fora dels laboratoris.
 No es pot treballar si no es disposa de la formació preventiva bàsica establerta
per la URV, tal com s’expressa al PGPRL-03 Formació i Informació, segons la
Guia de criteris preventius i del corresponent certificat d’aptitud de vigilància de
la salut (PGPRL-12 Vigilància de la salut).
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Actuació bàsica en cas d’emergència

En cas d’accident s’ha d’activar el sistema d’emergència (PAS: protegir, avisar,
socórrer) en què els principis generals que s’han de seguir en una emergència amb
treballs amb animals i cadàvers, com en qualsevol altra emergència en general, es
corresponen a:
 Protegir
 Avisar
 Socórrer
Protegir: mitjançant la posada en pràctica de mitjans d’eliminació de sinistres i
senyalització de zones perilloses. Es tracta de tenir la màxima garantia possible que
no hi ha perill per a l’accidentat ni per a les persones que l’atenen a l’àrea on ha tingut
lloc l’emergència.
En un lloc visible de l’espai on s’hagi produït l’accident, s’ha de col·locar tota la
informació necessària per actuar en cas d’accident: què s’ha de fer, a qui cal avisar,
números de telèfon, tant interns com externs (emergència, servei de prevenció,
manteniment, ambulàncies, bombers, responsable del laboratori), adreces i altres
dades que pugin ser d’interès en cas d’accident, així com la prohibició d’accedir a
l’espai a través d’un cartell, segons el PGPRL-22 Models preventius de la URV.
Avisar: s’ha d’avisar al més aviat possible el centre de control (consergeria del centre)
i el responsable de l’activitat, si es pot. En el PGPRL-22 Models preventius de la URV
s’especifiquen les dades de contacte en cas de notificació d’assistència sanitària
derivada d’un accident.
Socórrer: s’ha de socórrer amb eficàcia les persones ferides, intoxicades o
exposades.
Així mateix, s’ha de seguir la sistemàtica descrita pel sistema de gestió de la qualitat
basat en ISO 9001:2008 per a estabularis i sales de dissecció.
En el cas que tingui lloc qualsevol de les situacions recollides en aquest document, ha
de comunicar-se al responsable de l’activitat (RA), al supervisor i a l’OPRL de la URV,
seguint el circuit de comunicació del PGPRL-09 Comunicació i investigació
d’accidents, incidents i malalties professionals.
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1. OBJECTE
Regular el treball amb gasos tècnics, ja sigui mitjançant instal·lacions fixes o amb
ampolles i bombones portàtils.

2. ABAST
Aquesta instrucció afecta tots els agents URV que puguin treballar amb gasos tècnics.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Àrea d’emmagatzematge: superfície destinada a guardar ampolles o bombones.
Instal·lació de gasos tècnics: instal·lació per emmagatzemar, transportar i
subministrar gasos.
Detectors de gasos tècnics: elements sensors de la presència de gasos.
Ampolla: segons aquest procediment, recipient fàcil de manipular amb capacitat igual
o inferior a 150 l.
Bombona: recipient amb capacitat superior a 100 l, que no sobrepassa els 1.000 l, i
que per les seves dimensions requereix elements addicionals per facilitar-ne l’ús (per
exemple, anell de rodament o patins).
Centre de control: lloc del centre on se centralitzen les comunicacions en cas
d’emergència. És particular de cada centre i, generalment, correspon a la zona de
consergeria.
Proveïdor de gasos: persona física o jurídica que subministra gasos i n’omple
recipients.
Recipient en reserva: recipient que es troba al lloc d’utilització i es pot utilitzar de
manera automàtica o manual.
Recipient en ús: recipient que està connectat a l’equip, preparat per utilitzar-se.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
IT-PGPRL-04-05 Instal·lacions de gasos tècnics i ampolles i bombones de gasos

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS DE LA URV
INSTRUCCIONS DE TREBALL

Codi: IT-PGPRL-04-05
Edició: 0
Data: 07/03/2013
Pàg.: 3 de 18

4. NORMATIVA
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reglament d’emmagatzematge de productes químics -ITC-MIE-APQ-05
Emmagatzematge i utilització d’ampolles i bombones de gasos comprimits,
liquats i dissolts a pressió
 Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques
complementàries MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7
 ITC MIE-AP-07 referent a Ampolles i bombones per a gasos comprimits, liquats
i dissolts a pressió
 Reial decret 1495/1991, sobre les disposicions per aplicar la Directiva del
Consell de les Comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients de pressió
simples, modificat pel Reial decret 2486/1994, de 23 de desembre
 Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries
 Reial decret 769/1999, que dicta les disposicions per aplicar la Directiva del
Parlament europeu i del Consell 97/23/CE, relativa als equips de pressió, i
modifica el Reial decret 1244/1979, que va aprovar el Reglament d’aparells de
pressió
 Reial decret 507/1982, pel qual es modifica el Reglament d’aparells de pressió
aprovat pel Reial decret 1244/1979, modificat pel Reial decret 1495/1991, d’11
d’octubre
 Reial decret 1504/1990, pel qual es modifica el Reglament d’aparells de
pressió aprovat pel Reial decret 1244/1979
 Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes pel que fa a
senyalització de seguretat i salut en el treball
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel quals es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, pel que fa a coordinació d’activitats
empresarials
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de
serveis laborals
 NTP INSHT 417/460/577
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 Reial decret 681/2003, de 12 de juny, sobre protecció de la salut i la seguretat
dels treballadors exposats a riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc
de treball
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
El responsable d’activitat (RA) ha d’assegurar l’elaboració i actualització d’una
instrucció específica per treballar en instal·lacions de gasos tècnics, ampolles i
bombones de gasos, que derivi d’aquesta instrucció general, per assegurar la
protecció dels agents URV.
El responsable d’activitat (RA) i els supervisors relacionats han de complir i fer complir
els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i proporcionar als agents URV
tota la informació i formació necessàries perquè la manipulació d’aquests elements es
faci sempre de manera correcta i segura.
Així mateix, el supervisor i el responsable d’activitat (RA) són responsables de
garantir els aspectes següents:
 Minimitzar el nombre d’ampolles de gasos tècnics dins dels laboratoris, i
prioritzar l’ús de les conduccions i racks de gasos.
 Utilitzar el gas menys tòxic i perillós possible (correspon bàsicament al
responsable d’activitat)
 Assegurar-se que el personal rep la formació específica per treballar amb
gasos tècnics.
Els usuaris de gasos tècnics han de:
 Responsabilitzar-se de la manipulació de les ampolles o bombones i del bon
estat i manteniment de tots els accessoris necessaris per utilitzar-les, i de la
utilització correcta del gas que contenen.
 Comunicar al proveïdor del gas i al responsable de l’activitat (RA) qualsevol
incidència, anomalia, problema o dubte relacionat amb els gasos tècnics.
 Comunicar als responsables de l’emergència del centre qualsevol emergència
originada.

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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 Actuar, sempre que la situació no suposi cap mena de risc per a la integritat de
les persones, controlant l’emergència (seguint les indicacions d’aquest
procediment) mentre s’esperen els equips d’intervenció.
El proveïdor de gasos o instal·lador de línies de gasos ha de:
 Validar el lloc d’ús de les ampolles o bombones abans de lliurar-les, i no
subministrar-les en cas que l’espai no reuneixi les condicions mínimes exigides
per la normativa aplicable.
 Subministrar bombones de gasos i manoreductors o altres accessoris
relacionats degudament homologats i certificats.
 Lliurar les ampolles i bombones en bon estat, i fer-se càrrec de les que
presentin anomalies o desperfectes.

6. PROCÉS
6.1

Bases preventives

Per treballar amb gasos tècnics o manipular ampolles i bombones de gasos tècnics,
el supervisor i el responsable de l’activitat, prèviament a l’inici de l’activitat, han de
garantir les bases preventives següents, així com assegurar que es compleixi el
procediment que precedeix aquesta instrucció (PGPRL-04 Seguretat a la feina), i
emplenar el qüestionari preventiu i la declaració responsable.
6.1.1 Instal·lacions


S’ha de prioritzar l’ús d’instal·lacions de gasos a la ubicació d’ampolles i
bombones dins dels espais.



Cal garantir l’estat d’aptitud de les línies de gasos, detectors i instal·lacions en
general, prèviament a l’inici de les feines.



Per instal·lar noves línies o ampolles de gasos s’ha d’actualitzar el qüestionari
preventiu.



Cal donar l’ordre de precintar les línies que no tinguin el certificat d’aptitud.



S’ha de tramitar, directament amb el proveïdor, les anomalies o els desperfectes
dels accessoris, de les ampolles i bombones i de la instal·lació de gasos.



S’ha de comunicar al centre de control qualsevol emergència originada per un gas
tècnic.



Cal emplenar el full de registre d’incidències i comunicacions per a cada incidència
o demanda d’ajut o informació rebuda dels usuaris segons el formulari IT-PGPRLIT-PGPRL-04-05 Instal·lacions de gasos tècnics i ampolles i bombones de gasos
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04-05-01 Registre d’incidències i comunicacions, així com assegurar que es
compleixi el procediment PGPRL-18 Gestió de no-conformitats.


S’ha de generar, mantenir actualitzada i arxivar tota la documentació que derivi
d’aquesta instrucció.



S’ha de senyalitzar a les portes dels espais, mitjançant senyalització corporativa,
la relació de gasos tècnics presents a l’espai i les normes d’actuació en cas
d’emergència, tal com estableix el PGPRL-22 Models preventius de la URV.



Els treballs amb gasos inflamables i tòxics han de tenir incorporats obligatòriament
detectors de gasos específics i electrovàlvula.



Els detectors de gasos tècnics, com a mínim els inflamables i tòxics, han d’estar
connectats a una central de gasos tècnics a la consergeria del centre. La central
de gasos tècnics es troba connectada a la central receptora d’alarmes 24 hores de
la URV.



S’ha de justificar explícitament la no-necessitat d’ubicar detector d’oxigen, en cas
contrari cal ubicar-n’hi.



No s’han de situar ampolles de gasos en espais on ja hi hagi línia de gas.



Les línies de gasos i instal·lacions, ampolles no aptes s’han de precintar i retirar
(en el cas d’ampolles).



Les ampolles han d’estar perfectament subjectades a la paret per evitar que
caiguin o es moguin.



Les ampolles i bombones de gasos s’han d’emmagatzemar correctament en els
llocs destinats i senyalitzats per a aquest ús autoritzat per la URV i senyalitzats
corporativament.
6.1.2 Manteniment preventiu i correctiu



Cal realitzar un manteniment preventiu i correctiu de les línies de gasos tècnics.



A totes les parts i els espais relacionats amb les instal·lacions de gasos tècnics
s’ha de realitzar un manteniment preventiu i correctiu, fet per una empresa
acreditada; i cal disposar dels registres d’aquests manteniments.
6.1.3 Gestió preventiva

Tal com hem comentat en l’apartat de responsabilitats, el supervisor i el responsable
de l’activitat (RA) han de garantir que es compleixi en aquesta instrucció i en el
procediment que la precedeix, en particular:
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 Valorar la necessitat de nomenar, per a cada laboratori, magatzem o treball, un
recurs preventiu segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals; el Reial decret 39/1997, 17 de gener, sobre el Reglament dels
serveis de prevenció, i el PGPRL-20 Presència dels recursos preventius.
Aquest nomenament s’ha registrat a través del qüestionari preventiu i de la
declaració responsable. La persona designada ha de tenir la formació mínima
exigida, tal com consta al PGPRL-03 Formació i informació i a la Guia de
criteris preventius.


El personal que treballi amb gasos tècnics o manipuli ampolles i bombones de
gasos tècnics ha de tenir la formació necessària, tal com s’indica al PGPRL-03
Formació i informació i a la Guia de criteris preventius.



La URV pot realitzar o encarregar auditories de l’estat de les instal·lacions de
gasos tècnics. Les mesures correctores o preventives incloses a l’informe derivat
són vinculants per a la unitat o entitat, i la URV ha de prendre les mesures que
consideri oportunes, en cas que no es compleixin.



Les ampolles s’han de manipular seguint les indicacions del proveïdor. És
responsabilitat de cada unitat i entitat sol·licitar-les, complir-les i fer-les complir.



Per manipular ampolles o bombones s’han d’utilitzar guants (de resistència
mecànica) i calçat de seguretat.



El transport intern de recipients de gas de pressió únicament es pot fer amb carros
especials o, en el cas d’envasos petits, amb dispositius de transport idonis. El
carro ha de permetre salvar desnivells sense que això suposi la manipulació
manual de càrregues per al treballador.



No s’han de traslladar ampolles de gasos en ascensors convencionals, s’han
d’utilitzar muntacàrregues.



En els processos de combustió en què es facin servir gasos inflamables o
comburents, cal acoblar a la sortida de cada manoreductor un sistema antiretorn
de flama adequat a la instal·lació.



Abans de desconnectar el dispositiu de regulació de l’ampolla, cal tancar la vàlvula
i eliminar la pressió del dispositiu de regulació.



Quan l’ampolla estigui buida, una vegada tancada la vàlvula, s’hi ha de col·locar el
protector.



La vàlvula ha d’estar sempre tancada mentre no s’utilitzi l’ampolla.



Si hi ha risc que l’ampolla pugui contaminar-se per altres gasos o líquids (per
retrocés), s’ha de disposar d’una vàlvula o d’un dispositiu de retenció adequat.
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6.1.4 Prohibicions


Els agents URV no poden treballar sols al laboratori fora de l’horari habitual,
seguint les pautes establertes a la IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora
d’horari habitual.



No es pot treballar als espais experimentals en festius i quan el centre es troba
tancat sense complir prèviament el PGPRL-21 Gestió de permisos de treball.



No es poden utilitzar acoblaments, tubs o qualsevol altra connexió no
homologada, alterada o en males condicions.



No s’ha d’escalfar l’ampolla o la bombona.



No s’ha de posar en contacte el portaelèctrodes o pinça de massa d’un equip de
soldadura elèctrica amb la paret d’una ampolla; tampoc no s’hi pot lligar l’arc.



Les ampolles no s’han de connectar mai a un circuit elèctric.



Les ampolles no es poden sotmetre a baixes temperatures sense el consentiment
del subministrador.



No es poden introduir ampolles de qualsevol gas en forns, calderes, etc.



No es poden utilitzar gasos comprimits per netejar la roba o per a la ventilació
personal.



Els magatzems o instal·lacions de gasos no es poden utilitzar per a cap altre ús
diferent per al qual han estat creats.



No es poden acumular bombones en soterranis, llocs amb comunicació directa
amb soterranis, forats d’escala, forats d’ascensor, passadissos, túnels, sota
d’escales exteriors, vies d’evacuació senyalitzades, aparcaments, o en laboratoris
on hi hagi una instal·lació de gasos centralitzada amb el subministrament del gas
concret.



No es poden transportar gasos tècnics, ampolles de gasos o recipients criogènics
en vehicles personals o amb la furgoneta URV.



No es poden emmagatzemar a prop de substàncies combustibles.



No es poden desmuntar les vàlvules.



No es poden utilitzar les ampolles com a rodets, com a suport o amb qualsevol
altre propòsit que no sigui emmagatzemar gasos.



No es pot soldar peces a les ampolles.
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Mai no s’han de repintar les ampolles o bombones.



No s’han d’ubicar ampolles de gasos buides o plenes sense ús, dins dels
laboratoris.

6.2

Recomanacions de seguretat

En cas d’accident s’ha d’activar el sistema d’emergència (PAS: protegir, avisar,
socórrer) en què els principis generals que cal seguir en una emergència amb gasos
tècnics, com en qualsevol altra emergència en general, es corresponen a:
 Protegir
 Avisar
 Socórrer
Protegir: mitjançant la posada en pràctica de mitjans d’eliminació de sinistres i
senyalització de zones perilloses. Es tracta de tenir la màxima garantia possible que
no hi ha perill per a l’accidentat ni per a les persones que l’atenen a l’àrea on ha tingut
lloc l’emergència.
En un lloc visible de l’espai on hagi tingut lloc l’accident s’ha de col·locar tota la
informació necessària per actuar en cas d’accident: què s’ha de fer, a qui cal avisar,
números de telèfon, tant interns com externs (emergència, servei de prevenció,
manteniment, ambulàncies, bombers, responsable del laboratori), adreces i altres
dades que pugin ser d’interès en cas d’accident, així com la prohibició d’accedir a
l’espai a través d’un cartell, segons el PGPRL-22 Models preventius de la URV.
Avisar: s’ha d’avisar al més aviat possible al centre de control (consergeria del centre)
i al responsable de l’activitat, si es pot. En el PGPRL-22 Models preventius de la URV
s’especifiquen les dades de contacte en cas de notificació d’assistència sanitària
derivada d’un accident.
Socórrer: s’han de socórrer amb eficàcia les persones ferides, intoxicades o
exposades.
En el cas que tingui lloc qualsevol de les situacions recollides en aquest document ha
de comunicar-se al responsable de l’activitat (RA), al supervisor i a l’OPRL de la URV,
seguint el circuït de comunicació del PGPRL-09 Comunicació i investigació
d’accidents, incidents i malalties professionals.
A continuació es recullen les recomanacions de seguretat associades a diferents riscos
per a cada un dels grups de gasos.
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6.2.1 Gasos comburents
 Incendi
 Els gasos comburents no cremen, però ajuden a mantenir la inflamació de
les matèries combustibles. Les substàncies combustibles i altres que
normalment no cremen a l’aire poden fer-ho violentament en presència d’un
alt percentatge d’oxigen.
 Cal mantenir allunyades les matèries orgàniques i altres substàncies
inflamables, com l’oli, el greix, el querosè, el cotó, la fusta, la pintura, els
dissolvents, els draps o els residus que puguin portar greix o oli, etc.
 En cas d’incendi s’ha de tallar el flux de gas i apagar les flames circulants.
 Cal mantenir les ampolles fredes projectant-hi aigua polvoritzada.
 Fuita i projecció
 Cal tallar el flux de gas.
 Pel que fa a l’oxigen, s’ha d’airejar i evitar la generació de fonts d’ignició
(interruptors, motors, cops entre metalls, frecs, etc.).
 En cas d’alta concentració d’oxigen, s’ha de treure la persona accidentada a
l’aire lliure. Si la roba se satura d’oxigen, cal treure-la i ventilar-la durant
trenta minuts com a mínim.
 Quan un líquid criogènic arriba al cos, s’ha de netejar la part afectada amb
abundant aigua freda, durant almenys quinze minuts, i anar al metge.
 Neteja
 S’han de mantenir netes les superfícies en contacte amb l’oxigen. Cal utilitzar
agents netejadors que no deixin restes orgàniques.
 No s’han de posar els equips d’oxigen sobre l’asfalt o altres superfícies que
puguin tenir restes de greix o oli.
 Els equips s’han de manipular amb guants i les mans netes. No s’han de
lubrificar amb oli, greixos o altres productes inadequats.
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6.2.2 Gasos inerts
 Incendi
 Els gasos inerts apaguen el foc per sufocació. Els mitjans d’extinció han de
ser adequats als materials que cremen al costat de les ampolles.
 Cal apagar les flames circumdants als recipients i tancs. S’han de mantenir
freds mitjançant la projecció d’aigua polvoritzada.
 Fuita i projecció
 S’ha de tallar la fuita si no hi ha cap risc. S’ha de ventilar l’àrea contaminada i
treure el recipient a l’atmosfera oberta, si és possible.
 En cas d’esquitxada per líquid criogènic, cal netejar la part afectada amb
aigua abundant, durant almenys quinze minuts, i anar al metge.
 Ventilació
 Els sentits no poden detectar els gasos inerts.
 Els gasos més pesants que l’aire es poden acumular a les zones baixes. En
cas de dubte sobre l’atmosfera existent en un lloc, cal utilitzar un analitzador
d’oxigen de rang 0%-25% abans d’entrar o ventilar l’espai mitjançant aire
forçat durant un temps suficient.
 Asfíxia
 Els gasos inerts poden produir asfíxia en un espai confinat o sense prou
ventilació si, per acumulació del gas, es desplaça l’aire. Quan l’atmosfera
contingui el 19,5% d’oxigen o menys es poden produir marejos i esvaïments.
 Si algú cau súbitament desmaiat, s’ha d’utilitzar un equip de respiració
autònom o ventilar l’atmosfera abans d’intentar el rescat. Les màscares amb
filtre químic no són adequades perquè no generen oxigen.
 S’ha de treure la persona accidentada a l’aire lliure i fer-li la respiració
artificial.
6.2.3 Gasos inflamables
 Incendi
 Els gasos acetilè i hidrogen són gasos extremadament inflamables. Aquests
gasos es poden trobar en zones classificades ATEX amb risc d’incendi i
explosió. L’hidrogen crema amb flama pràcticament invisible.
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 Si és possible, s’ha de tallar el flux de gas. Cal utilitzar els mitjans d’extinció
adequats als materials que estiguin a costat de les ampolles o punts
d’utilització.
 Cal evacuar el personal pròxim. S’han d’apagar les flames circumdants.
S’han de refredar les ampolles mitjançant la projecció d’aigua polvoritzada
des de la màxima distància o llocs protegits. No s’han de moure les ampolles
afectades per la calor fins que no estiguin completament fredes i en el cas de
les ampolles d’acetilè, cal introduir-les a l’aigua. S’han d’avisar els bombers i
comunicar-ho al subministrador.
 Fuita
 Abans de començar a treballar, cal assegurar-se que les connexions estan
ben ajustades i són estanques. Tot l’equip ha d’estar en bon estat.
 Els equips oxiacetilènics han de portar vàlvules de tall de flama tant en la
conducció d’acetilè com en la d’oxigen.
 Els equips utilitzats han de tenir protecció per atmosferes ATEX.
 Si es produís una fuita en una connexió, cal tancar la vàlvula corresponent,
alleugerar la pressió i ajustar-la fins que la fuita s’aturi. Si no és possible, s’ha
de canviar d’equip.
 Cal tallar la fuita amb precaució; hi ha greu risc d’explosió, ja que es formen
barreges explosives amb l’aire. S’ha d’evacuar el personal proper. Cal evitar
fonts d’ignició. Si la fuita està cremant, no cal apagar-la si no es pot contenir.
S’han de controlar els efectes de la flama. Cal ventilar l’àrea i treure el
recipient a l’aire lliure, si és possible.
 Asfíxia
 Els gasos inflamables poden provocar asfixia si desplacen l’aire d’una
atmosfera confinada o sense prou ventilació.
 Si l’atmosfera arriba a contenir el 19,5% d’oxigen o menys, es poden produir
marejos o desmais; s’ha utilitzar un equip de respiració autònom o ventilar
l’atmosfera abans d’intentar el rescat, treure la persona accidentada a l’aire
lliure i fer-li la respiració artificial. En concentracions moderades l’acetilè té
efectes anestèsics.
 Ventilació
 Cal utilitzar els gasos en exteriors o zones ben ventilades.
 Cal utilitzar analitzadors d’inflamables per comprovar la concentració
atmosfèrica.
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 Retrocés de la flama
 Quan retrocedeixi la flama en un bufador, s’ha d’intentar tancar la vàlvula de
l’ampolla d’acetilè.
 Si l’ampolla s’ha escalfat, cal avisar els bombers. No s’ha de moure; s’ha de
refredar amb aigua durant, com a mínim, mitja hora i comprovar la
temperatura de l’ampolla (observant l’evaporació de l’aigua). Si l’ampolla es
manté calenta, cal ruixar-la amb aigua mitja hora més i tornar a comprovar la
temperatura, fins que es mantingui freda durant un mínim de quinze minuts.
Només aleshores l’ampolla es pot moure.
6.2.4 Gasos de protecció en soldadura i tall
 Incendi
 La utilització d’oxigen en treballs de soldadura pot generar sobreoxigenació
en espais confinats, amb el consegüent risc d’incendi que s’incrementa a
mesura que augmenta la concentració.
 Els materials que són combustibles a l’aire cremen més ràpid en atmosferes
sobreoxigenades. Els productes que no són combustibles a l’aire s’inflamen
en presència d’oxigen (els greixos i olis poden cremar violentament).
L’energia d’activació necessària per iniciar la combustió disminueix a mesura
que augmenta la concentració d’oxigen. Abans d’entrar en una zona
sobreoxigenada, cal ventilar l’atmosfera i impedir que es puguin generar
punts d’ignició.
 Si s’utilitzen màquines
connectades a terra.

elèctriques,

cal

mantenir-les

permanentment

 En acabar el treball, s’han de parar les màquines i desconnectar-les de la
xarxa.
 Fums
 En feines en espais confinats i en metalls amb revestiments o tractaments
superficials (galvanitzat, aluminiat, desengreixat, decapat), cal instal·lar un
sistema d’extracció de fums, preferentment d’extracció localitzada.
 Asfíxia
 La utilització de gasos en els processos de soldadura comporta el risc del
possible desplaçament de l’aire de l’atmosfera pels gasos de protecció de la
soldadura o pels resultants dels processos de combustió en els bufadors.
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 Cap és respirable. Si s’acumulen en espais confinats i es redueix la
concentració d’oxigen per sota del 19,5%, es poden produir marejos i
desmais.
 S’ha de treure la persona accidentada a l’aire lliure i fer-li la respiració
artificial, si cal.
 Quan es treballi a l’interior d’un recipient o d’un espai confinat, cal mantenir
les ampolles de gasos a l’exterior i, en acabar la feina, s’ha de treure a
l’exterior el bufador o la pistola de soldar i tancar las ampolles.
 Ventilació
 S’ha de ventilar la zona de treball, permanentment durant tot el temps. Cal
ventilar, com a mínim, quinze minuts abans de reprendre el treball.
 Si s’escau, s’ha de comprovar l’atmosfera amb un analitzador d’oxigen de
rang 0%-25%.
6.3

Actuació bàsica en cas d’emergència

La manipulació de gasos pot tenir lloc, bàsicament, en dues circumstàncies concretes:
operant directament amb les ampolles de gasos de pressió o bé en una instal·lació fixa.
En el primer cas, les precaucions que s’han tenir en compte són més grans, ja que
implica una sèrie d’operacions que han d’estar protocol·litzades: fixació de l’ampolla,
purga, connexió, obertura de l’aixeta, operacions amb manòmetre, etc. i que es realitza
freqüentment que quan es disposa d’una instal·lació de gasos.
En ambdós casos es poden presentar les emergències següents:

6.3.1 Fuites de gasos
La revisió periòdica de les connexions de les ampolles i de la instal·lació de gasos és la
mesura preventiva més eficaç per prevenir fuites que poden ser la causa d’una situació
d’emergència. Aquesta revisió s’ha de realitzar amb aigua sabonosa, productes o
detectors específics per al gas; mai utilitzant un focus d’ignició (mistos, encenedors).
De manera general, si es detecta una fuita en una ampolla, es recomana seguir els
passo següents:
 Si és segur, cal aproximar-se a l’ampolla sempre amb el vent (o el corrent d’aire)
a l’esquena.
 S’ha de verificar que el gas no s’ha encès (en cas contrari s’ha d’actuar com
s’indica més endavant).
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 S’ha de tancar l’aixeta, si és possible.
 Cal avisar a 112 i els bombers si no es tracta d’un gas inert.
 Cal traslladar l’ampolla amb fuita a un espai obert, fora de l’abast de les
persones o instal·lacions.
 S’ha de senyalitzar la zona amb la indicació de perill corresponent, i impedir
l’accés de persones, vehicles, focus d’ignició, etc., segons el cas.
 Cal controlar permanentment les ampolles fins que es buidin totalment.
 S’ha d’avisar el subministrador.
Si la fuita té lloc en una instal·lació, es recomana seguir els passos següents:
 Cal tancar les aixetes de l’ampolla o ampolles connectades a la instal·lació.
 S’ha de comunicar la incidència al responsable de l’activitat i al supervisor.
 S’ha d’estudiar la conveniència d’actuacions d’emergència: evacuació, avís als
bombers, aïllament de la zona, etc.
 Cal purgar la instal·lació amb un gas inert abans de reparar-la.
 Cal realitzar la reparació, sempre amb la garantia que la instal·lació no es troba
sota pressió.
 S’ha de comprovar que la fuita ha estat reparada; quan sigui possible, cal fer-ho
utilitzant aire o un gas inert.
 Cal posar en marxa altra vegada la instal·lació amb els purgats previs que això
requereixi.

6.3.2 Flama a la boca d’una ampolla de gas inflamable
Si es fa flama a la boca d’una ampolla, s’ha de tancar l’aixeta. Si això no és possible,
l’actuació que s’ha de seguir dependrà del tipus de local en què estigui situada
l’ampolla.
 Si està ubicada en una caseta de gasos a l’aire lliure, s’ha de valorar si el risc
derivat de l’escapament de gasos inflamables, una vegada s’hagi apagat la
flama, no és més gran que el de la mateixa flama , un cop valorat, si escau, s’ha
d’apagar la flama amb un extintor, preferiblement de pols, s’ha de senyalitzar la
zona i indicar-ne el perill, i s’ha de refredar l’aixeta per poder-la tancar.
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 Si l’ampolla es troba en el mateix laboratori s’ha de valorar si el risc derivat de
l’escapament de gasos inflamables, una vegada s’hagi apagat la flama, no és
més gran que el de la mateixa flama. Si es pren la decisió de no apagar-la, s’ha
d’actuar perquè la flama no provoqui cap incendi, separant de l’ampolla amb
flama tot el que sigui susceptible de provocar-lo. Immediatament s’han d’avisar
els bombers, el responsable de l’activitat i el supervisor, i el subministrador.

6.3.3 Escalfament espontani d’una ampolla d’acetilè
Si s’escalfa espontàniament una ampolla d’acetilè, es recomana seguir els passos que
s’indiquen a continuació. S’ha de tenir en compte que el personal que no intervingui
directament en l’emergència ha de romandre al més lluny possible o resguardat per un
mur.
 No s’ha de moure l’ampolla del seu emplaçament.
 Cal tancar l’aixeta, si és possible. S’ha de fer sense perill.
 S’ha de considerar si es tracta d’una situació d’emergència.
 Cal avisar els bombers i el subministrador.
 S’ha de mullar l’ampolla fins que es refredi (fins que l’aigua no s’evapori).
 S’ha de comprovar que l’ampolla s’ha refredat i no torna a escalfar-se.
 Cal continuar mullant-la si torna a escalfar-se. S’ha de comprovar que s’hagi
refredat.
 S’ha de tornar l’ampolla al subministrador.
6.3.4 Incendi en un local amb ampolles de gasos de pressió
Si es produeix un incendi en un laboratori o magatzem on hi hagi ampolles de gasos
comprimits, liquats o dissolts, s’han de retirar les ampolles amb la màxima celeritat. Si
no es poden retirar, s’han de refredar regant-les amb aigua, i comunicar l’accident al
centre de control, 112 i bombers, al subministrador i al servei de prevenció. Després de
l’incendi s’han de revisar curosament les ampolles que no s’hagin retirat per comprovar
si hi ha hagut marques clares d’exposició al foc.
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1. OBJECTE
Assegurar que les feines amb equips de treball es fan en condicions segures per
tal d’evitar qualsevol incident o dany als agents URV i a la col·lectivitat implicada.
Establir els requisits necessaris que la URV ha d’exigir als agents URV abans de
manipular equips de treball.

2. ABAST
Aquesta instrucció afecta tots els agents URV que puguin utilitzar o gestionar la
compra o muntatge d’equips de treball.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació
URV, personal d’entitats que estiguin ubicades en espais de la URV o cedits per
la URV que prestin serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes
que prestin serveis en espais de la URV.
Condició de treball: qualsevol característica que pugui tenir una influència
significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador.
S’hi inclouen específicament:
a) Les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips, productes i
altres instruments que hi ha al centre de treball.
b) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de
treball i en intensitats, concentracions o nivells de presència corresponents.
c) Els procediments per utilitzar els agents esmentats anteriorment que influeixin
en la generació dels riscos esmentats.
d) Totes les altres característiques del treball, incloses les relatives a
l'organització i l'ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos a què està
exposat el treballador.
Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip que pot portar o subjectar el
treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la
seva seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o
accessori destinat a aquest efecte.
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Equip de treball: qualsevol màquina, vehicle, eina, aparell, instrument o instal·lació
utilitzat en el treball.
Muntatge: conjunt de diversos equips, peces, adaptadors, components, etc.,
acoblats convenientment a fi d’obtenir un aparell, una instal·lació, equip del
conjunt, etc.
OCA: organismes de control autoritzats.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut
de la URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA
 Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques
complementàries
 Reial decret 1215/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels
treballadors, modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre
 Reial decret 614/2001, sobre disposicions mínimes per protegir la salut i la
seguretat dels treballadors contra el risc elèctric, modificat pel Reial decret
560/2010, de 7 de maig
 Reial decret 842/2002, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de
baixa tensió, modificat pel Reial decret 560/2010, de 7 de maig
 ITC MIE-AP-07, referent a ampolles i bombones per a gasos comprimits,
liquats i dissolts de pressió
 Reial decret 1495/1991, sobre les disposicions per aplicar la Directiva del
Consell de les Comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients de
pressió simples, modificat pel Reial decret 2486/1994, de 23 de desembre
 Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les
disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines
 Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes
per a la comercialització i posada a punt de les màquines
 Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball, modificat pel Reial decret
2177/2004, de 12 de novembre
 Reial decret 773/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització d’equips de protecció individual
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 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de
prevenció
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, pel que fa a coordinació d’activitats
empresarials
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
El supervisor ha de vetllar perquè els equips de treball presents en els espais
s’adeqüin a la normativa i a aquesta instrucció. Si no s’hi adeqüen, cal prohibir-ne
l’ús i fins que s’hi ajustin.
El responsable de l’activitat (RA) ha de posar fora d’ús els equips que no s’ajustin
a la normativa i substituir i donar de baixa els equips que no s’hi puguin adaptar.
El responsable de l’activitat (RA) ha d’adequar els equips de treball seguint les
indicacions de l’OCA o de la URV. També
ha de mostrar i sol·licitar l’auditoria dels muntatges i equips de pressió a l’auditor i
a l’SRCiT, respectivament.
Amb relació als equips CE, el responsable de l’activitat (RA) ha de sol·licitar una
auditoria de l’equip si considera que poden generar riscos no controlats.
El responsable de l’activitat (RA) ha de vetllar compra perquè es comprin equips
adequats a la normativa i custodiar-ne la documentació.
El responsable de l’activitat (RA) ha de vetllar perquè el personal tingui la formació
preventiva necessària, tal com consta al PGPRL-03, a fi que els treballadors
utilitzin els equips en condicions de seguretat.
El supervisor ha d’assegurar l’elaboració i actualització d’una instrucció específica
per utilitzar equips de treball, que derivi d’aquesta instrucció general, per
assegurar la protecció dels agents URV i de la col·lectivitat implicada.
El responsable de l’activitat ha de complir i fer complir els requisits mínims
establerts en aquesta instrucció i proporcionar als agents URV tota la informació i

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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estris necessaris perquè la manipulació dels equips de treball utilitzats es faci
sempre de manera correcta i segura.
Els agents URV han de complir els requisits mínims establerts en aquesta
instrucció i el procediment que l’origina, així com els derivats de procediments o
instruccions específiques elaborades per la unitat o entitat en què treballi.
L’SRCiT ha de gestionar les auditories dels equips de treball seguint el que
s’indica en aquesta instrucció i el que es descriu a la Guia de criteris preventius.
També ha de tenir una còpia dels certificats de l’OCA que ha gestionat.

6. PROCÉS
Qualsevol equip de treball que utilitzin els agents URV ha de ser marcat CE i s’ha
d’ajustar a la normativa. Amb relació als muntatges i els equips de pressió, a part,
han de disposar del certificat de conformitat emès per una OCA i amb revisions
periòdiques.
Mitjançant el qüestionari preventiu i la declaració responsable, el responsable de
l’activitat (RA) ha d’acreditar que aquest requisit es compleix.
A la Guia de criteris preventius es detalla el valor de P*V llindar dels equips de
pressió.
6.1

Bases preventives

Per manipular equips de treball, prèviament a l’inici de l’activitat, el responsable de
l’activitat (RA) ha de garantir les bases preventives següents, assegurar que es
compleixi el procediment que precedeix aquesta instrucció (PGPRL-04 Seguretat
a la feina) i emplenar el qüestionari preventiu i la declaració responsable.

6.1.1 Instal·lacions
 Qualsevol equip s’ha de deixar en zones on les purgues o emissions es
puguin canalitzar i eliminar de manera que no afectin tercers.
 No s’han d’ubicar equips en zones de pas ni en zones on puguin generar
riscos addicionals; en el cas d’equips que necessitin energia elèctrica,
tampoc s’han d’ubicar en zones d’influència d’aigua (per exemple, al voltant
de dutxes d’emergència).
 La ubicació d’un equip no ha d’implicar l’anul·lació o la reducció de
sectoritzacions i deteccions d’incendis; tampoc es poden anul·lar, reduir o
limitar la capacitat de les sortides d’emergència o les rutes d’evacuació.
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 Cal tenir en compte la informació continguda al PGPRL-01 Avaluació de
riscos laborals i disseny preventiu.
 No es poden situar connexions i aparells elèctrics a prop o en zones
d’influència d’equips d’aigua.
 No es poden fer servir allargadors connectats a l’electricitat per a
operacions habituals, sinó que cal utilitzar connexions fixes.
 Amb relació als equips propietat de la URV que siguin muntatges o vagin a
pressió, el responsable de l’activitat (RA) ha de sol·licitar a l’SRCiT les
auditories inicials i periòdiques de l’OCA; s’han de seguir les indicacions de
la Guia de criteris preventius.
 Les auditories s’han de dur a terme prèviament a la posada en
funcionament i amb les periodicitats que s’estableixin al certificat.
 Amb relació als equips propietat de la URV que no siguin muntatges ni
vagin a pressió, el responsable de l’activitat (RA) pot sol·licitar a l’SRCiT
l’auditoria si considera que l’equip, tot i tenir marcatge CE i adequar-se a la
normativa, pot generar riscos no controlats.
 Els equips de treball auditats han de portar una etiqueta de conformitat en
una part visible de l’equip, i el responsable de l’activitat (RA) ha de
conservar una còpia del certificat, el qual s’ha de lliurar a la URV si així ho
requereix.
 Els equips de treball que siguin muntatges o vagin a pressió, no propietat
URV, cal que tinguin el certificat de conformitat d’una OCA i l’etiquetatge de
conformitat visible al mateix equip.
 Amb relació als equips no propietat de la URV que no siguin muntatges ni
vagin a pressió, la URV pot sol·licitar a la unitat o entitat l’auditoria per
l’OCA, si considera que l’equip, tot i tenir marcatge CE i adequar-se a la
normativa, pot generar riscos no controlats.
 L’incompliment d’aquesta instrucció pot ser motiu de sanció. Aquestes
mesures han de ser proposades i acordades pels òrgans de govern
oportuns, en cas que s’escaigui, seguint la normativa de la URV.
 L’etiquetatge dels equips de treball que han estat auditats per l’OCA, com a
mínim, ha d’incorporar la informació següent: si s’adequa o no s’adequa, la
data de l’auditoria, el número de referència que permeti la traçabilitat amb
el corresponent certificat.
 El certificat de l’auditoria ha de tenir com a mínim una referència que
permeti la traçabilitat amb l’etiquetatge de l’equip, les dades de l’auditoria,
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una fotografia de l’equip, la propera data de revisió, si s’escau, el resultat
de conformitat, i en el cas de no-conformitat, els motius.

6.1.2 Manteniment preventiu i correctiu
 El responsable de l’activitat (RA) ha de garantir un calendari de revisions
preventives pròpies de cada unitat o entitat.
 L’SRCiT ha d’incloure els ítems preventius al criteri de manteniment
d’equipament científic.
 Del manteniment preventiu o correctiu dels equips de treball se n’ha
d’encarregar només el personal format, preparat i acreditat degudament.
Està prohibida qualsevol actuació en equips que no hagi estat aprovada
prèviament pel responsable de l’activitat.
 Els equips elèctrics únicament han de ser revisats pel personal autoritzat o
acreditat degudament per a aquesta finalitat.

6.1.3 Gestió preventiva
Tal com hem comentat a l’apartat de responsabilitats, el supervisor i el
responsable de l’activitat (RA) han de garantir que es compleix aquesta instrucció
i el procediment que la precedeix, en particular:
 Valorar la necessitat de nomenar, per a cada laboratori, magatzem o
treball, un recurs preventiu segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals; el Reial decret de 39/1997, de 17 de gener,
sobre el Reglament dels serveis de prevenció i el PGPRL-20 Presència
dels recursos preventius. Aquest nomenament s’ha registrat a través del
qüestionari preventiu i la declaració responsable. La persona designada ha
de tenir la formació mínima exigida, tal com consta al PGPRL-03 Formació
i informació i a la Guia de criteris preventius.
 Les auditories preventives dels equips URV s’han d’incorporar al sistema
de gestió del SRCiT d’equipament científic.
 La gestió vinculada als equips no URV, descrita en aquesta instrucció, ha
de ser assumida per cada entitat.
 Els muntatges s’han d’auditar, com a mínim, en les fases següents:
 Fase disseny
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 Abans de posar-los en marxa
 Anualment
 Quan es facin canvis significatius, abans de posar-los en marxa
 Els equips a pressió s’han d’auditar, com a mínim, en les fases següents:
 Abans de posar-los en marxa
 Periòdicament, a criteri de l’auditor
 Als equips de nova adquisició però de fabricació no europea, se’ls ha
d’exigir, prèviament a la compra, els certificats oportuns per acreditar que
compleixen la normativa europea aplicable (vegeu PGPRL-11 Compres i
contractacions).
 Els treballs amb tensió solament els pot realitzar personal autoritzat o
acreditat degudament per a aquesta finalitat.
 El calendari de controls periòdics es descriu a la Guia de criteris preventius.
6.1.4 Prohibicions
 No es poden utilitzar equips de treball per a usos per als quals no han estat
dissenyats.
 No es poden anul·lar dispositius de seguretat, proteccions, etc. dels equips
de treball.
 No es pot treballar als espais experimentals en festius i quan el centre es
troba tancat sense complir prèviament ell PGPRL-21 Gestió de permisos
de treball.
 Els agents URV no poden treballar sols al laboratori fora d’horari habitual,
seguint les pautes establertes a la IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals
fora d’horari habitual.
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1. OBJECTE
Establir les bases preventives vinculades als llocs de treball utilitzats pels agents
URV.

2. ABAST
Aquesta instrucció afecta tots els agents URV.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Condició de treball: qualsevol característica que pugui tenir una influència significativa
en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador. S’hi inclouen
específicament:
a) Les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips, productes i altres
instruments que hi ha al centre de treball.
b) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de
treball i les intensitats, concentracions o nivells de presència corresponents.
c) Els procediments per utilitzar els agents esmentats anteriorment que influeixin en
la generació dels riscos esmentats.
d) Totes les altres característiques del treball, incloses les relatives a l'organització i
l'ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos a què està exposat el
treballador.
Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip que pot portar o subjectar el
treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva
seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori
destinat a aquest efecte.
Equip de treball: qualsevol màquina, vehicle, eina, útil, aparell, instrument o
instal·lació utilitzat en el treball.
Llocs de treball: àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals els
treballadors han de romandre o a les quals poden accedir en funció de la seva feina.
Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i els locals de
descans, els locals de primers auxilis i els menjadors.
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Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA
 Reial decret 614/2001, sobre disposicions mínimes per protegir la salut i la
seguretat dels treballadors contra el risc elèctric, modificat pel Reial Decret
560/2010 de 7 de maig
 Reial decret 842/2002, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa
tensió, modificat pel Reial decret 560/2010, de 7 de maig
 Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut als llocs de treball, modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12
de novembre
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de
prevenció.
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, pel que fa a coordinació d’activitats
empresarials
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
El supervisor i el responsable de l’activitat han d’assegurar l’elaboració i actualització
d’una instrucció específica que s’adeqüi als llocs de treball i derivi d’aquesta instrucció
general, per assegurar la protecció dels agents URV. Així mateix, han de complir i fer
complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i proporcionar als agents
URV tota la informació i formació necessàries per a l’adequació dels llocs de treball.

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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Els agents URV han de complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i
el procediment que l’origina, així com els derivats de procediments i/o instruccions
específiques elaborades per la unitat o entitat en què treballin.

6. PROCÉS
6.1

Bases preventives

El supervisor i el responsable de l’activitat han de vetllar perquè l’ocupació d’espais en
edificis propietat de la URV garanteixi com a mínim que es compleix el procediment que
precedeix aquesta instrucció (PGPRL-04 Seguretat a la feina). La utilització dels espais
no URV ha de seguir les línies bàsiques descrites en aquesta instrucció i en el
procediment que la precedeix, en particular:
 Valorar la necessitat de nomenar, per a cada laboratori, magatzem o treball, un
recurs preventiu segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals; el Reial decret de 39/1997, de 15 de gener, sobre el Reglament
dels serveis de prevenció, i el PGPRL-20 Presència dels recursos preventius.
Aquest nomenament s’ha de registrat a través del qüestionari preventiu i de la
declaració responsable. La persona designada ha de tenir la formació mínima
exigida, tal com consta al PGPRL-03 Formació i informació i a la Guia de
criteris preventius.
 Els usos dels espais s’han de regir pel Codi tècnic de l’edificació (CTE) i no es
poden utilitzar per a activitats diferents de les que el CTE ha previst en la
llicència d’activitats. En els edificis URV, per dur a terme una activitat en un
espai catalogat per a una altra, cal el vistiplau de la URV.
 Els espais amb activitat experimental i de docència experimental estan
inventariats; per tant, aquestes activitats no es poden dur a terme en altres
espais sense comunicar-ho prèviament als òrgans que la URV estableixi. La
URV n’ha de fer l’inventari basant-se en les respostes del qüestionari preventiu
i la declaració responsable.
 El CTE indica el nombre de persones que hi pot haver en cada espai i no es
pot superar.
 Les condicions d’evacuació i confinament consten a la llicència d’activitat, i no
es poden modificar, reduir ni anul·lar sota cap concepte. Per modificar-les cal
el vistiplau de la URV.
 Els espais i les distribucions no es poden modificar sense el vistiplau de la
URV. La URV ha de mantenir els plànols actualitzats a disposició de l’autoritat
competent, ajuda externa o forces de l’ordre, si s’escau.
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 Les portes de sortida sempre han de ser practicables, seguint el que disposa el
Reial decret 486/1997.
 Per crear noves sectoritzacions d’incendis es necessita el vistiplau de la URV.
 Per realitzar obres, ampliacions o modificacions es necessita el vistiplau de la
URV.
 No es poden anul·lar, bloquejar ni deixar fora de funcionament mitjans actius ni
passius per a la lluita contra incendis.
 La URV considera que la senyalització no és una mesura substitutòria d’un
risc, per la qual cosa la persona responsable de cada unitat o entitat té
l’obligació d’aplicar mesures correctives eficaces per controlar i eliminar els
riscos, utilitzant la senyalització com a reforç i eina informativa.
 Les instal·lacions han de passar les auditories reglamentàries obligatòries
definides al PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i
l’activitat dels treballadors i a la Guia de criteris preventius.
 Els llocs de treball han de tenir com a mínim 500 lux a la zona de treball.
 Els espais de treball han d’incorporar la senyalització corporativa de la URV
indicada al PGPRL-22 Models preventius de la URV.
 Els espais han de disposar de renovacions naturals o forçades de manera que
es compleixin els requisits del Reial decret 486/97 i la normativa associada.
 S’han de fer avaluacions de riscos als edificis i espais de la URV, seguint el
que es descriu al PGPRL-22 Models preventius de la URV. Les mesures
correctores i preventives que se’n derivin s’apliquen d’acord amb el que es
descriu al PGPRL-22 Models preventius de la URV .
 Les unitats i entitats han d’assegurar i mantenir mostres de la realització de
controls periòdics dels llocs de treball, tal com es descriu al PGPRL-13
Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels treballadors, i els
registres associats.
 S’han de realitzar controls ambientals periòdics als espais on es consideri que
cal fer un seguiment de la qualitat de l’aire interior, tal com es descriu a la Guia
de criteris preventius i al PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de
treball i l’activitat dels treballadors.
 En el cas que s’hagin de dur a terme feines fora de l’horari habitual, cal seguir
les pautes establertes a la IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora
d’horari habitual.
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1. OBJECTE
Establir els requisits necessaris que la URV ha d’exigir als agents URV per executar
feines en alçada i accedir a cobertes, soterranis i espais confinats dels edificis URV.

2. ABAST
Aquesta instrucció general afecta tots els agents URV que realitzin o puguin realitzar
en qualsevol moment aquesta mena de treballs.
Queden fora de l’abast d’aquesta instrucció les feines en alçada vinculades a les
obres de construcció, les quals estan regulades per la normativa específica del sector.
És responsabilitat del promotor de l’obra i del coordinador de seguretat designar el
circuit per garantir l’eliminació i el control dels riscos associats.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Arnès de seguretat: equip de protecció individual destinat a prevenir el risc de caiguda
de qui realitza feines en posició de suspensió o des d’alçades considerables.
Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip que pot portar o subjectar el
treballador perquè el protegeixi d'un o de diversos riscos que puguin amenaçar la
seva seguretat o la seva salut en el treball, o qualsevol complement o accessori
destinat a aquest efecte.
Espai confinat: espai amb obertures limitades d’entrada i de sortida, en el qual poden
acumular-se contaminants tòxics o inflamables o bé una atmosfera deficient d’oxigen,
i que no està preparat per a l’ocupació continuada de treballadors. D’altra banda,
l’acumulació de substàncies tòxiques o inflamables i la limitació d’oxigen es poden
afegir a altres problemes ergonòmics com la manca d’espai, la il·luminació limitada,
entre altres.
Línia de vida o d’ancoratge: sistema de seguretat lineal per prevenir caigudes.
Llocs de treball: àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals els
treballadors han de romandre per motius de feina.
Punt d’ancoratge: dispositiu anticaigudes, línia d’ancoratge o de vida o equip de
protecció individual.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
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Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Feines en alçada: feines que es duen a terme a una alçada superior a 2 m i que
necessiten protecció addicional per evitar la caiguda a diferent nivell, ja que aquest
risc no ha estat eliminat.

4. NORMATIVA


Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i
salut als llocs de treball



Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes pel que fa a
senyalització de seguretat i salut en el treball



Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció i posteriors modificacions



Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de
protecció individual



Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, pel que fa a coordinació d’activitats empresarials



Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de serveis
de prevenció



Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció



Norma UNE OHSAS 18001:2007



Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
El supervisor ha de vetllar perquè el responsable de l’activitat (RA) empleni el
qüestionari preventiu i la declaració responsable, i per la correcta gestió preventiva

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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descrita en aquesta instrucció i el procediment que la precedeix (PGPRL-04 Seguretat
a la feina).
El responsable de l’activitat ha d’actualitzar el qüestionari preventiu i la declaració
responsable cada cop que es modifiquin les condicions dels treballs en alçada o
l’accés a cobertes, soterranis i espais confinats.
El supervisor i el responsable d’activitat han d’assegurar l’elaboració i actualització de
totes les instruccions específiques necessàries per als treballs en alçada, cobertes,
soterranis i espais confinats, que derivin d’aquesta instrucció general, per assegurar
la protecció correcta dels treballadors al seu càrrec, i complir i fer complir els requisits
mínims establerts en aquesta instrucció a tots els agents URV.
L’empresa adjudicatària del contracte que impliqui feines descrites a l’abast d’aquesta
instrucció, prèviament al inici de l’activitat, ha de gestionar el corresponent permís de
treball, tal com es detalla al PGPRL-21 Gestió de permisos de treball.
L’SRM és responsable de gestionar el manteniment preventiu i correctiu corresponent
a totes les proteccions col·lectives i individuals relacionades amb les feines en alçada,
així com la vinculació en el procés de generació de permisos de treball.

6. PROCÉS
Els requisits mínims que s’han de complir en les feines en alçada, accés a cobertes i
soterranis de la URV, són els següents:
 Feines en alçada
 Accés a cobertes i soterranis
 Feines en espais confinats
 Manteniment preventiu i correctiu
6.1 Feines en alçada
En termes generals, per a les feines en alçada a la URV, s’ha de seguir el Reial
decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en
els llocs de treball.


Per a feines que es duguin a terme a una alçada superior als 2 m des del punt
d’operació al terra:
 No s’han d’utilitzar escales de mà, sinó que és obligatori emprar
plataformes elevadores o andamis homologats.
 La realització de treballs en alçada superior a 2 m requereix el permís de
treball, que s’ha de gestionar segons el PGPRL-21 Gestió de permisos de
treball, el qual necessita el vistiplau de l’SRM de la URV i de la unitat
receptora de l’activitat. No es poden realitzar aquestes feines sense la
corresponent autorització.
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 El personal autoritzat, abans d’accedir al centre on s’ha de dur a terme
aquesta feina, ha de presentar el corresponent permís de treball a la
consergeria del centre o espai on han de tenir lloc les feines en qüestió.
 En el cas d’edificis URV no ocupats per personal URV, el gestor de l’edifici
és el responsable de formalitzar el permís de treball.
 El responsable de l’activitat (RA) ha de disposar de la relació de personal
autoritzat a realitzar tasques de treball en calent, que ha de constar al
qüestionari preventiu i a la declaració responsable.


S’han de prioritzar les proteccions col·lectives a les individuals, per controlar el
risc de caigudes a diferents nivells.



S’ha de senyalitzar l’obligació de dur arnès.



Les bastides emprades a la URV han de disposar de projecte de seguretat,
redactat per tècnic competent; l’ús, el control, el muntatge i el desmuntatge han
de seguir el que descriu l’NTP de l’INSHT.



Per ubicar bastides o plataformes elevadores a la URV cal el vistiplau previ de
la URV/SRM.



Les plataformes elevadores han de seguir la normativa, i només el personal
format i acreditat segons la normativa vigent les pot fer funcionar.



El responsable de l’activitat ha de garantir la senyalització d’un perímetre de
seguretat al voltant de les feines en alçada que es duguin a terme.
 Cal mantenir distàncies de seguretat respecte a les línies elèctriques
aèries i a la comunitat universitària, i senyalitzar i impedir l’accés al
perímetre de la zona de treball que pugui estar afectada .
 El responsable de les feines ha de senyalitzar el perímetre de la zona
d’acció a nivell de terra o a la mateixa vertical.
 La feina amb góndoles sempre s'ha de fer amb dos treballadors; un ha de
romandre a la cistella i l’altre ha de realitzar les operacions de suport
logístic.



En tots els casos descrits, el supervisor ha d’assegurar el nomenament i la
formació del recurs preventiu si, a través del qüestionari preventiu i de la
declaració responsable, es notifica que l’activitat està subjecta a l’obligació de
disposar d’un recurs preventiu, tal com especifiquen la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 39/1997, de 17 de
gener, sobre el Reglament dels serveis de prevenció, tal com consta al
PGPRL-03 Formació i informació i a la Guia de criteris preventius.
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6.2 Accés a cobertes i soterranis


L’accés a cobertes i soterranis requereix d’un registre previ, que s’ha de
gestionar segons el registre IT-PGPRL-08-01 a les consergeries de cada centre.



En el cas d’edificis URV no ocupats per personal URV, el gestor de l’edifici ha de
formalitzar el permís de treball.



El responsable de l’activitat (RA) ha de definir el qüestionari preventiu i la
declaració responsable, les cobertes i els soterranis als quals el personal ha de
tenir accés.



Cal senyalitzar i protegir el perímetre de la zona seguint les indicacions de la
normativa vigent i la Guia de criteris preventius.



És responsabilitat del treballador subjectar les eines que puguin caure a diferent
nivell en un lloc segur.



Cada unitat ha de limitar al mínim indispensable el nombre de personal autoritzat
a accedir a les cobertes i al soterrani.



El responsable de l’activitat ha de lliurar el procediment d’actuació en cas
d’emergència en aquests espais segons el PGPRL-10 Mesures d’emergència.

 El personal autoritzat ha d’accedir a les cobertes amb mòbil o intercomunicador.
 El responsable de l’activitat ha de disposar d’una relació del personal autoritzat i
ha de constar al qüestionari preventiu i a la declaració responsable.
 La URV ha d’identificar el compliment dels requisits preventius de cada unitat
mitjançant el qüestionari preventiu i la declaració responsable.
6.3 Treballs en espais confinats


El responsable de l’activitat ha de definir mitjançant el qüestionari preventiu i la
declaració responsable si les feines que ha de dur a terme impliquen l'accés a
espais confinats o similars. En cas afirmatiu cal respondre les preguntes
associades.



El treball en soterranis i espais confinats requereix permís de treball, que s’ha de
gestionar segons el PGPRL-21 Gestió de permisos de treball.



El personal autoritzat, abans d’accedir a aquests espais, ha de presentar el
corresponent permís de treball a la consergeria del centre o espai on s’han de
dur a terme les feines en qüestió.



En el cas d’edificis URV no ocupats per personal URV, el gestor de l’edifici ha de
formalitzar el permís de treball.



Al PGPRL-22 Models preventius de la URV es detalla un inventari d’espais on cal
permís de treball per accedir als soterranis i espais confinats. Si l’espai on es vol
accedir no apareix a la llista del PGPRL-22 però es creu que hi podria figurar,
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prèviament a l’inici de les feines s’ha de comunicar al servei de prevenció
corresponent perquè compleixi la normativa vigent.


El responsable de l’activitat ha de definir, al qüestionari preventiu i a la declaració
responsable, els espais confinats als quals el personal o empreses externes
poden tenir accés.



Cada unitat ha de limitar al mínim indispensable el nombre de personal autoritzat
a accedir a aquests espais.



El responsable de l’activitat ha de lliurar el procediment d’actuació en cas
d’emergència en aquests espais segons el PGPRL-10 Mesures d’emergència.



El responsable de l’activitat ha de disposar d’una relació del personal autoritzat,
que ha de constar en el qüestionari preventiu i la declaració responsable.



Cal senyalitzar i protegir el perímetre de la zona seguint les indicacions de la
normativa vigent i la Guia de criteris preventius.



Tenint en compte la naturalesa i la importància dels possibles riscos derivats, les
mesures preventives mínimes són les següents:
 Únicament s’han de dur a terme tasques de manteniment en aquesta mena
d’instal·lacions si hi ha almenys dos treballadors presents, un ha d’entrar i
l’altre s’ha de quedar fora de l’espai confinat.
 Si cal utilitzar escales, s’ha de seguir aquesta instrucció i verificar que no tingui
cap desperfecte.
 Cal disposar dels EPI corresponents per realitzar les tasques, entre els quals hi
ha l’arnès i la corda de seguretat.
 Abans d’accedir a l’espai confinat, cal mesurar l’entrada del nivell d’oxigen i de
la resta de gasos amb l’explosímetre.
 La persona que té accés a l’espai confinat ha de portar l’explosímetre.
 Davant de qualsevol alarma, s’ha d’abandonar l’espai confinat immediatament.
 Cal assegurar-se que el subministrament elèctric a les bombes està totalment
desconnectat.

6.4 Manteniment preventiu
 Les instal·lacions per protegir el risc de caiguda en alçada s’han de certificar en
els terminis que indica la normativa i segons els aspectes definits a la Guia de
criteris preventius.
 Cal fer el manteniment a les góndoles, que han de passar les revisions
reglamentàries oportunes, tal com s’exposa a la Guia de criteris preventius.
 El supervisor i el responsable de l’activitat (RA) han de valorar la necessitat de
nomentar un recurs preventiu segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
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prevenció de riscos laborals; el Reial decret de 39/1997, 17 de gener, sobre el
Reglament dels serveis de prevenció i el PGPRL-20 Presència dels recursos
preventius. Aquest nomenament s’ha de registrar a través del qüestionari
preventiu i de la declaració responsable. La persona designada ha de tenir la
formació mínima exigida, tal com consta al PGPRL-03 Formació i informació i a
la Guia de criteris preventius.
6.5 Prohibicions
 No es poden realitzar feines en alçada superior a 2 m, soterranis i espais
confinats sense el corresponent permís de treball, tal com consta al PGPRL-21
Gestió de permisos de treball.
 No s’ha de treballar a les instal·lacions en festius i quan el centre es trobi
tancat sense complir el PGPRL-21 Gestió de permisos de treball.
 No es poden transportar ni manipular càrregues per escales de mà quan el pes o
les dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.
 No poden utilitzar simultàniament les escales de mà dues persones o més.
 Les plataformes automotores no es poden utilitzar com a grua.
 No es poden realitzar feines que impliquin la utilització de góndoles superant
quan la velocitat del vent o el pes indicat pel fabricant.
 No es pot treballar sense lligar-se a la línia de vida.
 La góndola ha d'estar sempre aturada abans d'endollar-la i desendollar-la.
 Els espais confinats s’han d’abandonar després d’haver tapat i tancat les
possibles obertures.
 En les feines en espais confinats, queda expressament prohibit utilitzar aparells
elèctrics mòbils o portàtils, excepte quan s’utilitzi com a sistema de protecció de
separació de circuits, i petites tensions de seguretat.
6.6 Actuació bàsica en cas d’emergència
En cas d’accident s’ha d’activar el sistema d’emergència (PAS: protegir, avisar,
socórrer) en què els principis generals que s’han de seguir es corresponen a:
 Protegir
 Avisar
 Socórrer
Protegir: posant en pràctica de mitjans d’eliminació de sinistres i senyalització de
zones perilloses. Es tracta de tenir la màxima garantia possible que no hi ha perill per
a l’accidentat ni per a les persones que l’atenen a l’àrea on ha tingut lloc l’emergència.
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En un lloc visible de l’espai on hagi tingut lloc l’accident, s’ha de posar tota la
informació necessària per actuar en cas d’accident: què s’ha de fer, a qui s’ha
d’avisar, números de telèfon, tant interns com externs (emergència, servei de
prevenció, manteniment, ambulàncies, bombers, responsable del laboratori), adreces
i altres dades que pugin ser d’interès en cas d’accident, així com la prohibició
d’accedir a l’espai a través d’un cartell, segons el PGPRL-22 Models preventius de la
URV.
Avisar: s’ha d’avisar al més aviat possible el centre de control (consergeria del centre)
i el responsable de l’activitat, si es pot. En el PGPRL-22 Criteris preventius de la URV
s’especifiquen les dades de contacte en cas de notificació d’assistència sanitària
derivada d’un accident.
Socórrer: s’han de socórrer amb eficàcia les persones ferides, intoxicades o
exposades.
En el cas que tingui lloc qualsevol de les situacions recollides en aquest document, ha
de comunicar-se al responsable de l’activitat (RA), al supervisor i a l’OPRL de la URV,
seguint el circuït de comunicació del PGPRL-09 Comunicació i investigació
d’accidents, incidents i malalties professionals.
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7. FLUXOGRAMA

Actuació en cas d’Emergència

Detecció
d’emergència

Iniciar PAS

Protegir: col·locar
cartell ‘Prohibit el
Pas’

Avisar a Centre de
Control i
Responsable
Activitat

Socórrer

Comunicació
d’accidents segons
PGPRL-09

Seguiment
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8. DOCUMENTS I REGISTRES
 PGPRL-04 Seguretat a la feina
 PGPRL-09 Comunicació i investigació d’accidents, incidents i malalties
professionals
 PGPRL-10 Mesures d’emergència
 PGPRL-20 Presència dels recursos preventius
 PGPRL-21 Gestió de permisos de treball
 PGPRL-22 Models Preventius de la URV
 Qüestionari preventiu i declaració responsable
 Guia de criteris preventius
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1. OBJECTE
Definir la gestió dels equips de protecció individual utilitzats per tots els agents URV.

2. ABAST
Aquesta instrucció afecta tots els agents URV que puguin dur a terme tasques a les
diferents unitats o entitats.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Equip de protecció individual (EPI): equip que pot portar o subjectar el treballador
perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o
la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori destinat a
aquest efecte.
Equip de treball: màquina, vehicle, eina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el
treball.
Protecció col·lectiva: tècnica de seguretat que té per objectiu la protecció simultània
de diversos treballadors exposats a un determinat risc.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA
 Reial decret 773/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització d’equips de protecció individual
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de
prevenció
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
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 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, pel que fa a coordinació d’activitats
empresarials
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
El supervisor i el responsable de l’activitat han d’identificar, comprar, lliurar, registrar i
substituir els EPI al personal a càrrec seu quan calgui i formar-lo en el bon ús dels
EPI lliurats. També han comptar amb la consulta i participació dels representants dels
treballadors.
El supervisor i el responsable d’activitat han d’assegurar l’elaboració i actualització
d’una instrucció específica relativa als equips de protecció individual, que derivi
d’aquesta instrucció general, per assegurar la protecció dels agents URV. Així mateix,
han de complir i fer complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i
proporcionar als agents URV tota la informació i formació necessàries perquè utilitzin
els EPI sempre que calgui.
Els agents URV han de complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i
el procediment que l’origina, així com els derivats de procediments o instruccions
específiques elaborades per la unitat o entitat en què treballin, utilitzar adequadament
els EPI i sol·licitar-ne en cas necessari.

6. PROCÉS
Per utilitzar els EPI de totes les unitats i entitats de la URV, cal complir el procediment
que precedeix aquesta instrucció (PGPRL-04 Seguretat a la feina) i les bases
preventives següents:
6.1 Criteri bàsic


Els equips de protecció individual només s’han d’utilitzar quan no s’hagin pogut evitar
riscos amb mitjans tècnics o bé amb protecció col·lectiva.



La protecció col·lectiva és prioritària davant de la individual en tots els casos, i la
utilització de l’EPI ha d’esdevenir la darrera barrera davant del risc.

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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Els EPI s’han d’utilitzar seguint el que disposa el Reial decret 773/1997, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització d’equips de
protecció individual, i la normativa de prevenció de riscos laborals en general.



Les avaluacions de riscos descriuen els EPI que calen per a cada activitat. El
responsable de l’activitat ha d’identificar i lliurar els EPI necessaris, i ha de vetllar pel
seu correcte ús i estat.



Els treballadors han d’utilitzar els EPI lliurats i sol·licitar els que considerin
necessaris.



Amb relació a les ulleres de seguretat, és obligatori utilitzar-les per poder accedir als
espais que determina l’avaluació de riscos. Si el treballador necessita ulleres de
seguretat graduades, cal formalitzar la sol·licitud a través dels canals de comunicació
especificats al PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta.



El treballador ha de ser informat i format sobre l’EPI adequat per a cada risc perquè
es compleixi el PGPRL-04-01 Informació dels riscos associats al producte, tasca o
lloc de treball.



La roba de treball no es considera EPI.



El responsable de comprar l’EPI ha de rebre formació específica sobre la funció i
adequació d’un EPI a un risc concret.



La necessitat d’utilitzar EPI s’ha de reflectir a l’avaluació de riscos per lloc de treball.



Hi ha d’haver un llistat d’EPI per lloc de treball de cada unitat o entitat.



A l’entrada de cada laboratori o espai experimental s’ha d’incorporar la senyalització
corporativa de l’ús d’EPI, tal com es descriu al PGPRL-22 Models preventius de la
URV.

6.2

Gestió de l’ús



El responsable de l’activitat (RA) ha d’adquirir i renovar els EPI amb l’assessorament,
si s’escau, dels serveis de prevenció, si així ho sol·liciten.



Els treballadors han de sol·licitar els EPI que considerin oportuns a través dels
canals definits al PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta.



Els treballadors han de comunicar als caps si els EPI lliurats no són adequats o
qualsevol altra necessitat preventiva pel que fa a l’ús, a través dels canals definits al
PGPRL-07 Comunicació, participació i consulta.



Els EPI s’han d’adequar al risc al qual van dirigits.
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Han de ser individuals quan calgui per raons higièniques.



Tal com s’especifica, el supervisor ha de garantir que es compleixi el PGPRL-13
Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels treballadors, i la Guia
de criteris preventius.



S’ha de mantenir un registre de control del lliurament d’EPI (PGPRL-04-02 Registre
de control de lliurament d’EPI) i se n’ha de controlar l’ús.
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1. OBJECTE
Establir els elements mínims per treballar amb pantalles de visualització de dades
(PVD) i fer correctament la manipulació manual de càrregues, preservant la seguretat
i salut dels agents URV.

2. ABAST
Aquesta instrucció afecta tots els agents URV que puguin treballar amb pantalles de
visualització de dades i realitzar tasques de manipulació manual de càrregues.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Càrrega: pes que excedeix els 3 kg.
Pantalles de visualització de dades (PVD): aparell que genera imatges, formades per
punts o ratlles en una pantalla fluorescent. Generalment la pantalla de visualització és
un terminal d’ordinador i per comunicar les instruccions pertinents s’utilitza un teclat.
Manipulació manual de càrregues: operació de transport o subjecció d’una càrrega
per part d’un o diversos treballadors, com ara l’aixecament, col·locació, tracció o
desplaçament, que per les seves característiques o condicions ergonòmiques
inadequades comporta riscos, en particular de tipus dorsolumbars, per als qui la
manipulen.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA
 Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut als llocs de treball, modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12
de novembre
 Reial decret 487/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació de càrregues
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 Reial decret 488/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de
prevenció
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, pel que fa a coordinació d’activitats
empresarials
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
El supervisor i responsable de l’activitat han d’assegurar l’elaboració i actualització
d’una instrucció específica treballar amb pantalles de visualització de dades (PVD) i la
manipulació manual de càrregues, que derivi d’aquesta instrucció general, per
assegurar la protecció dels agents URV. Així mateix, han de complir i fer complir els
requisits mínims establerts en aquesta instrucció i proporcionar als agents URV tota la
informació i formació necessàries per al treball amb PVD i la manipulació manual de
càrregues, i assegurar els recursos o equips mecànics perquè les tasques es duguin
a terme correctament.
Els treballadors han de complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i
el procediment que l’origina, així com els derivats de procediments o instruccions
específiques elaborades per la unitat o entitat en què treballin.

6. PROCÉS
6.1 Bases preventives per a la utilització de PVD
Per utilitzar PVD en totes les unitats i entitats en què es troba configurada la URV,
s’han de complir com a mínim el procediment que precedeix aquesta instrucció
(PGPRL-04 Seguretat a la feina) i les bases preventives següents.

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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La infraestructura mínima que cada supervisor i responsable de l’activitat han de garantir
per treballar amb PVD es detalla a la Guia de criteris preventius, en la qual hi ha les
mesures següents:


Taula amb superfície suficient per situar la pantalla a una distància mínima de
50 cm de l’usuari, amb espai lliure per als documents, per a les cames i per
als canells davant del teclat (mínim 25 cm).



Pantalla orientable i inclinable, sense reflexos.



Ubicació de la pantalla a l’alçada dels ulls.



Teclat amb mobilitat respecte a la resta d’equips.



Reposacanells de teclat i ratolí.



Cadira regulable en alçada i inclinació.



Il·luminació mínima de 500 lux sobre la taula de treball.



Distribució dels nivells d’il·luminació uniforme entre els de la taula de treball i
els de l’entorn.



Punt d’il·luminació auxiliar sobre la taula, per assolir els 500 lux, si s’escau.



Reposapeus a disposició de qui ho sol·liciti.



Atri per a documents, a disposició de qui ho sol·liciti.

Cada unitat o entitat ha de solucionar els problemes derivats dels reflexos de la
il·luminació recol·locant les pantalles paral·lelament a les finestres i entre les lluminàries
artificials. Si es considera imprescindible, s’han de col·locar pantalles o cortines a les
finestres, a càrrec de cada unitat o entitat, segons la Guia de criteris preventius.
6.2 Manipulació manual de càrregues
Es considera càrrega tot pes que excedeixi de 3 kg i que, com a conseqüència, pugui
ocasionar lesions dorsolumbars. Així mateix, la manipulació manual de càrregues pot
provocar altres lesions com ara talls, contusions i fractures, a causa de les
característiques físiques de la càrrega que la facin difícil d’agafar o subjectar, com són
la mida, forma, temperatura, rugositat, arestes massa esmolades, etc.
Sempre que sigui possible, la manipulació de càrregues s’ha d’efectuar mitjançant
equips mecànics com ara carretons manuals, transportadors, aparells per hissar,
cadenes, cables, cordes, corrioles, etc. En els casos en què això sigui impossible, s’han
de seguir les indicacions exposades en aquest document.
Les càrregues que es manipulin han de ser inferiors a 25 kg en condicions ideals de
manipulació, i en el cas de dones i persones grans no han de sobrepassar els 15 kg.
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Així mateix, el pes i la mida de la càrrega s’han adequar a les característiques
individuals de qui l’ha de manipular.
Per a la correcta manipulació manual de càrregues s’ha de seguir el procediment
següent:
 Planificació de l’aixecament:
 S’han d’utilitzar mitjans mecànics sempre que sigui possible.
 La il·luminació ha de ser suficient; s’han d’evitar zones amb contrastos
elevats que puguin encegar el treballador.
 S’han de seguir les indicacions que apareixen a l’embalatge pel que fa a
inestabilitat, contingut, possibles riscos, etc. Si no hi ha cap indicació, s’ha
d’observar la càrrega, i posar especial atenció en la forma, mida, possible
pes, zones d’adherència, possibles punts perillosos, etc.
 Cal condicionar la càrrega de manera que no es mogui el contingut.
 En cas de desconèixer el pes exacte de la càrrega, no s’ha d’alçar
bruscament, s’ha de provar d’alçar-la primer d’un costat, per tenir una idea
aproximada del pes.
 Cal sol·licitar ajuda a altres persones si el pes és excessiu o la postura
adoptada no és l’adequada.
 S’ha de tenir prevista la zona de pas i la destinació, i cal assegurar-se que
no hi hagi obstacles.
 Utilitzar la vestimenta, el calçat i l’equip adequats.
 Els equips de protecció individual com ara ulleres, guants, màscares, etc.
no han d’interferir a l’hora de realitzar moviments, no han d’impedir la visió ni
han de disminuir la destresa manual.
 Col·locació dels peus:
 S’han de separar els peus per trobar una postura estable i equilibrada per
aixecar pes, i s’ha de col·locar un peu més avançat que l’altre en la direcció
del moviment.
 Adopció de la postura a l’hora d’aixecar pes:
 S’han de doblegar les cames mantenint l’esquena recta, sense flexionar
gaire els genolls i mantenir la barbeta cap dins.
 Agafada:
 Subjectar fermament la càrrega amb totes dues mans a tocar del cos.
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 La millor manera d’agafar-la seria amb un sistema de ganxo, i si cal
canviar l’agafada, s’ha de fer suaument o recolzant la càrrega.
 Aixecament:
 Cal aixecar-se suaument, estirant les cames i mantenint l’esquena dreta.
 No s’han de donar estrebades a la càrrega ni moure-la de manera ràpida
o brusca.
 S’han d’evitar els girs mentre es transporta la càrrega.
 Cal mantenir la càrrega i els braços propers al cos, i els braços com més
tensos millor.
 No s’ha d’aixecar la càrrega per sobre de la cintura en un sol moviment.
 Si l’aixecament es fa des del terra fins a una alçada considerable, per
exemple a l’alçada de l’espatlla, cal recolzar la càrrega a mig camí per
canviar els punts d’agafada.
 S’ha d’evitar portar càrregues pujant costes, esgraons o escales.
 Dipositar la càrrega:
 S’ha de dipositar la càrrega i després ajustar-la si cal.

7. FLUXOGRAMA
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1. OBJECTE
Establir les pautes per gestionar, mantenir i controlar les farmacioles, tasques que
han de dur a terme les diferents unitats i entitats de la URV.

2. ABAST
Aquesta instrucció afecta totes les unitats i entitats que hagin de disposar de
farmacioles, a conseqüència de la feina que duen a terme a la URV.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Farmaciola: element destinat a contenir els estris indispensables per practicar els
primers auxilis .
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que ,d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball, modificat pel Reial Decret 2177/2004,
de 12 de novembre
 Reial decret 39/97, sobre el Reglament dels serveis de prevenció
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Manual degestió de prevenció de riscos laborals de la URV

* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1
1

La relació de legislació aplicable i l’avaluació s’han de dur a terme en funció del PGPRL-17
Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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5. RESPONSABILITATS
El supervisor i el responsable de l’activitat han d’elaborar i mantenir actualitzada una
instrucció específica que gestioni, mantingui i controli les farmacioles que derivi
d’aquesta instrucció.
Així mateix, el responsable de l'activitat ha de garantir la gestió, el control d’inventari i
el manteniment de les farmacioles de la seva unitat, assegurar-ne les revisions i
sol·licitar noves farmacioles o la reposició del contingut, segons convingui.
L’OPRL de la URV és la responsable d’assegurar-se que aquesta instrucció es manté
actualitzada, per la qual cosa ha de tenir en compte la nova legislació que pugui sortir,
i de les responsabilitats que se’n derivin.
L’OPRL és la interlocutora entre la unitat URV i la mútua d’accidents del treball a
l’hora de subministrar les farmacioles i de reposar-ne el contingut únicament per a les
unitats URV, ubicades en edificis URV i gestionats per la URV.
La FURV és la responsable de gestionar les peticions de les farmacioles que s’han
d’ubicar o que ja ho estan en espais ocupats per entitats o edificis gestionats per la
FURV.
L’entitat és responsable de vetllar per la ubicació i el manteniment de les farmacioles
vinculades a la seva activitat.

6. PROCÉS
Les farmacioles són el primer recurs en cas que es produeixi una lesió. Són
l’equipament bàsic que proporciona un auxili directe en primera instància i permet fer
petites cures fins que s’assisteixi o es traslladi la persona afectada a un centre sanitari.
D’acord amb aquesta finalitat, el contingut de les farmacioles de totes les dependències
on hi pugui haver agents URV ha de seguir el que estableix aquesta instrucció, tenint en
compte que és de caràcter bàsic i caldrà que cada unitat o entitat ho adeqüi a les
necessitats concretes detectades.
6.1

Nombre de farmacioles per unitat o entitat

Com a norma general, s’estableix dotar d’una farmaciola per cada:


Edifici



Laboratori o espai experimental

IT-PGPRL-04-11 Gestió, manteniment i control de farmacioles

MANUAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA URV
INSTRUCCIONS DE TREBALL

6.2

Codi: IT-PGPRL-04-11
Edició: 1
Data: 15/12/2016
Pàg.: 4 de 7

Ubicació i senyalització

Les farmacioles dels edificis s’han de situar a les consergeries o als taulells de
préstec/atenció al públic, amb accés controlat. Han d’estar protegides de qualsevol
focus directe de llum o calor i s’hi ha de poder accedir fàcilment.
En el cas que la ubicació no sigui prou visible, s’ha d’indicar amb el pictograma definit
al PGPRL-22 Models preventius de la URV.
6.3

Contingut mínim de les farmacioles

Les farmacioles han de tenir, com a mínim, el contingut que estableix el RD 486/97 i
les actualitzacions, i els antídots que l’activitat de l’edifici on estan situades
requereixin. Tanmateix, no poden tenir medicaments.
6.4

Reposició, sol·licitud i revisió de farmacioles

6.4.1 Reposició i sol·licitud de farmacioles
Les farmacioles o una part del contingut es reposen en els casos següents:
 Revisions periòdiques per detectar:
 Mancances en el contingut
 Estat del material
 Material sanitari fungible caducat o en mal estat
 Quan després d’una atenció sanitària bàsica s’hagi de reposar una part o la
totalitat del contingut de la farmaciola.
Per sol·licitar una farmaciola o reposar-ne el material s’han de seguir les pautes
següents:
 En el cas de les farmacioles ubicades en espais ocupats per entitats o en
edificis gestionats per la FURV, la FURV és la responsable de gestionar les
peticions seguint la present instrucció.
 En el cas de les farmacioles ubicades en edificis de la URV, gestionats per la
URV i alhora ocupats per personal de la URV, l’OPRL de la URV gestiona les
sol·licituds relacionades amb les farmacioles a través del formulari IT-PGPRL04-11-01 Sol·licitud reposició de farmaciola bàsica i/o petició de nova
farmaciola, emplenat i signat pel supervisor.
 L’enviament de la farmaciola o del material de primers auxilis es fa per correu
intern i s’adreça a la persona sol·licitant de la farmaciola.
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 Una vegada rebuda la farmaciola o el material, cada unitat ha de controlar-ne
el contingut i la caducitat, utilitzant el formulari PGPRL-13-03 Llista de
comprovació de contingut de les farmacioles.

6.4.2 Revisió periòdica de farmacioles
 Com a mínim, anualment s’han de revisar les farmacioles deixant constància
escrita en el registre PGPRL-13-03 Llista de comprovació de contingut de les
farmacioles.
El supervisor ha de vetllar perquè es faci l’esmentada revisió.
El contingut i l’estat de les farmacioles també s’han de revisar durant els
controls de condicions del treball que es duguin a terme als espais de treball,
seguint el PGPRL-13 Controls periòdics de les condicions de treball i l’activitat
dels treballadors i la Guia de criteris preventius.
 En totes les revisions s’ha de comprovar que la farmaciola i el contingut estan
en bon estat de conservació i es respecten les dates de caducitat.
 El material caducat o deteriorat no es pot llençar a la brossa, sinó que s’ha de
retirar i dipositar en el punt de recollida de medicaments més pròxim, a
excepció dels productes sòlids com el cotó, esparadrap, gases, apòsits, etc.,
que s’han de dipositar al contenidor de rebuig.
 La persona designada com a interlocutor ha de demanar la reposició del
material caducat o gastat utilitzant el document IT-PGPRL-04-11-01 Sol·licitud
reposició de farmaciola bàsica i/o petició de nova farmaciola.
6.5

Ús del contingut de les farmacioles

L’ús que cal donar a tot el material de les farmacioles es recull a l’annex d’aquesta
instrucció.
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 Guia de criteris preventius

9. ANNEX
9.1 Informació bàsica sobre el contingut de la farmaciola i l’ús que se’n pot fer
CONTINGUT

SERVEIX PER

Alcohol

Desinfectar petites ferides o rascades

Aigua oxigenada

Netejar o desinfectar ferides i detenir certes hemorràgies
superficials. Una gasa mullada amb aigua oxigenada es pot
utilitzar per detenir hemorràgies nasals

Betadine

Desinfectar la pell i ferides

Gases estèrils

Cobrir les ferides després que estiguin netes i desinfectades.
Entre la ferida i la bena sempre i ha d’haver un apòsit o gasa

Cotó hidròfil

Netejar les parts no ferides o humitejar els antisèptics amb
els quals es desinfecten les zones no obertes de la pell.
També es pot utilitzar entre dues capes de gasa per
confeccionar un apòsit

Benes

Embolicar i subjectar els apòsits que cobreixen les ferides.
Serveixen també per immobilitzar parts adolorides o
lesionades

Esparadrap

Subjectar apòsits i benes

Apòsits adhesius

Cobrir les ferides després que aquestes siguin netejades i
desinfectades

Guants d’un sol ús

Cal utilitzar-los sempre que portem a terme una actuació de
caràcter sanitari

Pinces

Extreure cossos estranys visibles, com ara estelles, etc.

Tisores

Tallar la roba quan calgui
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1. OBJECTE
Establir les normes de gestió per les quals qualsevol agent URV s’ha de regir quan
treballi amb material radioactiu o amb equips amb font radioactiva.

2. ABAST
Afecta totes les feines que duguin a terme els Agents URV amb radiacions
ionitzants, independentment de la concentració o dosi, i amb equips amb font
radioactiva, tant si n’estan exempts com si no.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Cap de protecció radiològica: persona responsable de vetllar perquè es compleixin les
normes oficialment aprovades amb relació a la protecció radiològica.
Empresa externa: qualsevol persona física o jurídica, diferent del titular de la
instal·lació, que hagi d’efectuar una instal·lació de qualsevol tipus en una zona
controlada d’una instal·lació nuclear o radioactiva.
Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip que pot portar o subjectar el
treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva
seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori
destinat a aquest efecte.
Document individual de seguiment radiològic: instrument que recull les dades del
treballador, després d’aplicar el sistema de vigilància radiològica.
Instal·lació radioactiva: dependència que es classifica en els punts següents:


Qualsevol instal·lació que contingui una font de radiació ionitzant.



Els aparells productors de radiacions ionitzants que funcionin a una diferència
de potencial superior a 5 KV.



Els locals, laboratoris, fàbriques i instal·lacions que produeixin, manipulin o
emmagatzemin materials radioactius, excepte l’emmagatzematge incidental
durant el transport.
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Intervenció d’un treballador: conjunt d’activitats que du a terme un treballador extern
en una zona controlada d’una instal·lació nuclear o radioactiva.
Llocs de treball: àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals els
treballadors han de romandre o a les quals poden accedir en funció de la seva feina.
Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i els locals de
descans, els locals de primers auxilis i els menjadors.
Radiacions ionitzants: radiació que quan interacciona amb la matèria en produeix la
ionització, és a dir, origina partícules amb càrrega elèctrica (ions). L’origen d’aquestes
radiacions és sempre atòmic, es pot produir tant en el nucli de l’àtom com en els
orbitals, poden ser de naturalesa corpuscular (partícules subatòmiques) o
electromagnètica (rajos X, raigs gamma, etc.).
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Sistema de vigilància radiològica: conjunt de mesures que s’apliquen als treballadors
externs, d’acord amb les disposicions del Reglament de protecció sanitària sobre
radiacions ionitzants.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Supervisor de la instal·lació: persona responsable de dirigir l’operació i complir les
especificacions tècniques de funcionament, el pla d’emergència interior i qualsevol
altre document.
Titular d’instal·lació radioactiva: qualsevol persona física o jurídica que explota una
instal·lació nuclear o radioactiva subjecta a un procediment de declaració o
autorització per dur a terme aquestes activitats.
Treballador extern: qualsevol treballador classificat com a professional exposat
segons el que disposa l’apartat c) Apèndix I del Reglament de protecció sanitària
sobre radiacions ionitzants, que dugui a terme una intervenció, de qualsevol caràcter,
a la zona controlada d’una instal·lació nuclear o radioactiva. Pot realitzar feines de
forma temporal o permanent per a una empresa externa, inclosos els treballadors en
pràctiques professionals, aprenents o estudiants, o que presti serveis com a
treballador per compte propi.
Zona controlada: lloc de treball classificat com a tal, en funció del risc d’exposició a
radiacions ionitzants, d’acord amb el que disposa l’article 21 del Reglament de
protecció sanitària sobre radiacions ionitzants.
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4. NORMATIVA
 Reial decret 35/2008, de 18 de gener, pel qual es modifica el Reglament sobre
instal·lacions nuclears i radioactives, aprovat pel Reial decret 1836/1999, de 3
de desembre
 Reial decret 413/1997, de 21 de març, sobre protecció operacional dels
treballadors externs amb risc d’exposició a radiacions ionitzants per intervenció
en zona controlada
 Reial decret 783/2001, Reglament de protecció sanitària contra radiacions
ionitzants (RPSRI)
 Llei 25/1964, sobre l’energia nuclear
 Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 39/1997, sobre el reglament dels serveis de prevenció
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva1.

5. RESPONSABILITATS
El supervisor ha de vetllar perquè el responsable d’activitat lliuri la informació a la
URV, emplenant el qüestionari preventiu i la declaració responsable,, quan s’hagin de
dur a terme activitats amb radiacions ionitzants i quan s’hagi de treballar amb material
radioactiu o amb equips amb font radioactiva incorporada, abans d’iniciar l’activitat.
El responsable de l’activitat (RA) ha d’establir contacte, d’una banda, amb la Unitat de
Protecció Radiològica per declarar la voluntat de treballar amb material radioactiu i,
d’una altra, amb l’SRCiT, en cas que declari que treballa amb equips amb font
radioactiva incorporada.

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 ‘Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu’.
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El supervisor ha de vetllar perquè s’elabori i s’actualitzi una instrucció específica per
treballar amb radiacions ionitzants que derivi d’aquesta instrucció general, la qual
incorpori els ítems mínims que s’estableixen a la Guia de criteris preventius i lliurar-la
a la Unitat de Protecció Radiològica.
La Unitat de Protecció Radiològica ha de classificar l’activitat, d’acord amb la
instrucció rebuda per la unitat o entitat, en activitat regulada o no regulada i notificarne el resultat al responsable de l’activitat sol·licitant, els qual n’ha d’informar al mateix
temps el supervisor.
El responsable de l’activitat n’inclou el resultat al qüestionari preventiu i la declaració
responsable.
El supervisor ha d’assegurar que es compleixen els requisits mínims establerts en
aquesta instrucció. Per això, ha de proporcionar als treballadors propis de la URV i a
les empreses adjudicatàries al seu càrrec tota la informació necessària perquè
l’exposició a radiacions ionitzants sigui la mínima possible i es faci de manera que en
tot moment es protegeixi la salut dels treballadors i el públic en general.
El Supervisor/a ha d’incorporar els controls i les indicacions que exigeixin la Unitat de
Protecció Radiològica i l’OPRL. De la mateixa manera, ha de garantir que l’examen, el
control dels dispositius, les tècniques de protecció i els instruments de mesura i
control que s’utilitzin segueixin la normativa i la present instrucció.
La Unitat de Protecció Radiològica ha de proposar i impartir la formació preventiva
necessària que estableix la Guia de criteris preventius.
El supervisor de la instal·lació radioactiva URV ha de facilitar la informació necessària
a qualsevol treballador relacionat directament o indirectament amb el treball
radioactiu.
L’SRCiT ha de fer el manteniment de l’equipament científic que tingui alguna font
radioactiva.
El titular de la instal·lació ha de proveir de les proteccions necessàries els usuaris per
dur a terme la feina en un entorn segur. També ha de fer els controls i manteniments
necessaris per dur a terme la feina en un entorn segur.
El servei de vigilància de la salut de l’empresa que contracta el treballador
potencialment exposat ha d’oferir i fer el reconeixement mèdic als treballadors seguint
el protocol PGPRL-22 Models preventius de la URV i el PGPRL-12 Vigilància de la
salut. El servei de vigilància de la salut decideix si un treballador és A o B, en funció
del resultat del control dosimètric.
La URV ha de subministrar el dosímetre al personal de la URV que per normativa o
per indicació de la Unitat de Protecció Radiològica el necessiti. També ha de fer-ne el
seguiment i lliurar el resultat a l’OPRL quan sigui necessari o ho requereixi.
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Cada entitat ha de subministrar el dosímetre al personal que per normativa o per
indicació de la Unitat de Protecció Radiològica el necessiti, ha de fer-ne el seguiment i
lliurar els resultats a l’OPRL quan els requereixi.
Els treballadors han de complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i
el procediment que l’origina, així com els derivats de procediments o instruccions
específiques elaborades per la unitat en què treballin.

6. PROCÉS
El treball amb radiacions ionitzants o equipament amb font radioactiva es regeix per la
normativa vigent. A més, la URV estableix mitjançant aquesta IT la normativa interna
següent destinada a optimitzar la gestió i comunicació de les feines amb radioactivitat.
Tal com s’ha comentat a l’apartat de responsabilitats, el supervisor i el responsable
de l’activitat (RA) han de garantir que es compleix la present instrucció i el
procediment que la precedeix, en particular:
 Valorar la necessitat de nomenar, per a cada laboratori, magatzem o treball, un
recurs preventiu segons Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, de 8 de
novembre; el Reial decret de 39/1997, 15 de gener, sobre el reglament dels
serveis de prevenció, i el PGPRL-20 Presència dels recursos preventius.
Aquest nomenament es registra a través del qüestionari preventiu i la
declaració responsable. La persona designada ha de tenir la formació mínima
exigida, tal com consta al PGPRL-03 Formació i informació i a la Guia de
criteris preventius.

6.1 Bases preventives
La feina amb radiacions ionitzants o amb equips que incorporin fonts radioactives a la
URV o a càrrec de la URV es gestiona mitjançant l’esquema d’actuacions que es
descriu als capítols següents.
6.1.1 Comunicació a la Unitat de Protecció Radiològica
El responsable de l’activitat ha de comunicar-se amb la Unitat de Protecció
Radiològica abans d’iniciar l’activitat per informar-la del treball amb material radioactiu
o amb equips que incorporin fonts radioactives que s’ha de dur a terme. La Unitat de
Protecció Radiològica pot sol·licitar a la unitat o entitat la informació que necessiti.

IT-PGPRL-04-12 Feina amb radiacions ionitzants

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS DE LA URV
INSTRUCCIONS DE TREBALL

Codi: IT-PGPRL-04-12
Edició: 0
Data: 07/03/2013
Pàg.: 7 de 13

6.1.2 Classificació d’activitats
La Unitat de Protecció Radiològica, un cop hagi rebut la documentació sol·licitada a la
unitat o entitat, avalua el tipus d’activitat i/o instal·lació, determina si es tracta d’una
activitat regulada o d’una activitat no regulada i autoritza o denega l’inici d’activitat.
6.1.3 Comunicació amb l’OPRL
La unitat o entitat es comunica amb l’OPRL mitjançant el responsable de l’activitat, a
través del qüestionari preventiu i la declaració responsable.
6.1.4 Controls de treball
Es duen a terme diversos tipus de controls de les condicions de treball:
 Controls dosimètrics: el supervisor de la instal·lació, juntament amb la UPR, fan
controls .
Els resultats s’han d’enviar al servei de prevenció propi i al servei de prevenció
aliè perquè puguin gestionar el servei de vigilància de la salut. De la seva
banda, l’OPRL pot exigir mostres dels controls a les parts implicades.
 Controls dels treballs realitzats, que demanen la UPR i l’OPRL, i dels equips,
que demana l’SRCiT, tal com s’estableix al PGPRL-13 Controls periòdics de
les condicions de treball i l’activitat dels treballadors i PGPRL-15 Auditories del
sistema de prevenció.
 Servei de vigilància de la salut de l’empresa del treballador: a través del
procediment descrit al PGPRL-12 Vigilància de la salut i al PGPRL-22 Models
preventius de la URV.
Abans d’iniciar cap activitat també s’ha de garantir que es compleix el procediment
que precedeix aquesta instrucció (PGPRL-04 Seguretat a la feina).

6.2 Instal·lacions
 La classificació i el funcionament de les instal·lacions han de complir el que
estableix la normativa vigent.
 Cal indicar a la porta la presència de radiacions ionitzants segons la
senyalització corporativa del PGPRL-22 Models preventius de la URV.
 Cal garantir el control d’accessos.
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6.2.1 Manteniment preventiu i correctiu
Les unitats i/o entitats han de garantir el manteniment preventiu i correctiu de les
instal·lacions d’acord amb els aspectes recollits a la Guia de criteris preventius.
6.2.2 Gestió preventiva
6.2.2.1

Vigilància de l’ambient de treball

Tenint en compte la naturalesa i la importància dels riscos radiològics, a les zones
vigilades i controlades s’ha de fer vigilància de l’ambient de treball, que comprèn:
 Mesurar les taxes de dosis externes, indicant la naturalesa i la qualitat de
radiació.
 Mesurar les concentracions d’activitat a l’aire i la contaminació superficial,
especificant la naturalesa de les substàncies radioactives contaminants i l’estat
físic i químic.
Aquestes mesures es poden utilitzar per calcular la dosi individual en aquells casos
en què no sigui possible o resultin inadequats els mesuraments individuals.
El supervisor de la instal·lació en fa la mesura, en custodia els resultats i els lliura a
l’OPRL quan els hi demani, tal com s’exposa al PGPRL-13 Controls periòdics de les
condicions de treball i l’activitat dels treballadors.
En el cas de resultats fora de normativa o perillosos per als agents URV, ho ha de
notificar a la URV i assessorar per poder mantenir un entorn segur.

6.2.2.2

Vigilància individual

D’acord amb la categoria del treballador i la zona, la normativa classifica els
treballadors en :
 Treballadors exposats de categoria A en zones controlades. És obligatori
utilitzar dosímetres individuals que mesurin la dosi externa, representativa de la
dosi per a l’organisme durant tota la jornada laboral. En cas de risc d’exposició
parcial o no homogènia, s’han d’utilitzar dosímetres adequats a les parts
potencialment més afectades. Si el risc és de contaminació interna, són
obligatoris els mesuraments o les anàlisis per avaluar-ne les dosis
corresponents. Les dosis rebudes pels treballadors exposats han de
determinar-se quan les condicions de treball siguin normals, amb una
periodicitat no superior a un mes per a la dosimetria externa, i amb la
periodicitat que en cada cas s’estableixi per a la dosimetria interna, per a
aquells treballadors exposats al risc d’incorporació de radionúclids.
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 Treballadors exposats de categoria B. Les dosis rebudes es poden calcular
a partir dels resultats de la vigilància de l’ambient de treball.
Els Serveis de Dosimetria Personal expressament autoritzats pel Consell de
Seguretat Nuclear fan la vigilància individual tant externa com interna. El supervisor
de la instal·lació ha de custodiar els resultats dels controls dosimètrics i trametre’ls a
l’OPRL quan els sol·liciti.
El servei de vigilància de la salut classifica el personal exposat, en funció dels
resultats del control dosimètric.
En el cas d’exposicions accidentals i d’emergència, s’avaluen les dosis associades, la
distribució per tot el cos i es fa una vigilància individual o avaluacions de les dosis
individuals en funció de les circumstàncies. Quan a conseqüència d’una d’aquestes
exposicions o d’una exposició especialment autoritzada hagin pogut superar-se els
límits de dosis, s’haurà de realitzar un estudi per avaluar al més ràpidament possible
les dosis rebudes a la totalitat de l’organisme o en les regions o òrgans afectats.

6.2.2.3

Vigilància sanitària

La vigilància sanitària dels treballadors exposats es basa en els principis generals de
la medicina del treball, en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, i els reglaments que la desenvolupen.
Qualsevol persona que s’hagi d’incorporar a una feina que impliqui exposició a
radiacions ionitzants i suposi classificar-lo com a treballador exposat de categoria A,
ha de sotmetre’s a un examen mèdic previ, que en permeti conèixer l’estat de salut,
l’historial laboral i, si escau, l’historial dosimètric que ha d’aportar .Això servirà per
decidir la seva aptitud per a aquella feina. Al mateix temps, el treballador exposat de
categoria A està obligat a fer-se exàmens de salut periòdics que permetin comprovar
que segueix sent aptes per a aquelles funcions. Aquests exàmens s’han de realitzar
cada dotze mesos i més sovint, si ho fa necessari, a criteri mèdic, l’estat de salut del
treballador, les condicions de treball o els incidents que puguin produir-se.

6.2.2.4

Registre i notificació dels resultats

L’historial dosimètric del treballador exposat, els documents corresponents a
l’avaluació de dosis i a les mesures dels equips de vigilància, els informes referents a
les circumstàncies i les mesures adoptades en els casos d’exposició accidental o
d’emergència, els ha d’arxivar la unitat o entitat de la URV fins que el treballador tingui
75 anys, i mai per un període inferior a trenta anys, comptats a partir de la data de
cessament de l’activitat.
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En el cas de cessament del treballador exposat a radiacions, la unitat o entitat ha de
facilitar-li una còpia certificada del seu historial dosimètric. Als treballadors exposats
de categoria A se’ls ha d’obrir un historial mèdic, que s’ha de mantenir actualitzat en
els Serveis de Prevenció que duguin a terme la vigilància i control de la salut dels
treballadors. Aquest historial s’ha d’arxivar quan els treballadors compleixin 75 anys i
no pot ser mai per un temps inferior a trenta anys des del cessament de l’activitat.

6.2.3 Prohibicions
 Els agents URV no poden treballar sols al laboratori fora de l’horari habitual,
seguint les pautes establertes a la IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora
d’horari habitual.
 No es pot treballar als espais experimentals en festius ni quan el centre estigui
tancat sense complir prèviament el PGPRL-21 Gestió de permisos de treball.


No es pot treballar si no es disposa de la formació bàsica preventiva establerta
per la URV, tal com s’estableix al PGPRL-03 Formació i informació, regulat
segons la Guia de criteris preventius, i del corresponent certificat d’aptitud de
vigilància de la salut (PGPRL-12 Vigilància de la salut).

6.3 Actuació bàsica en cas d’emergència
En cas d’accident s’ha d’activar el sistema d’emergència (PAS: protegir, avisar,
socórrer), en què els principis generals que cal seguir en una emergència amb
radiacions ionitzants, com en qualsevol altra emergència en general, són:
Protegir
Avisar
Socórrer
Protegir: posant en pràctica mitjans d’eliminació de sinistres i senyalització de zones
perilloses. Es tracta de tenir la màximes garantia possible que no existeix perill per a
l’accidentat ni per les persones que l’atenen a l’àrea on ha tingut lloc l’emergència.
En un lloc visible de l’espai on ha tingut lloc l’accident s’ha de col·locar tota la
informació necessària per actuar en cas d’accident: què s’ha de fer, a qui s’ha
d’avisar, números de telèfon tant interns com externs (emergència, servei de
prevenció, manteniment, ambulàncies, bombers, responsable del laboratori), adreces
i altres dades que pugin ser d’interès així com la prohibició d’accedir a l’espai a través
d’un cartell, segons el PGPRL-22 Models preventius de la URV.
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Avisar: s’ha d’avisar al més aviat possible el Centre de Control (consergeria del
centre) i el responsable de l’activitat, si es pot. En el PGPRL-22 Criteris preventius de
la URV s’especifiquen les dades de contacte en cas de notificació d’assistència
sanitària derivada d’un accident.
Socórrer: s’han de socórrer amb eficàcia les persones ferides, intoxicades o
exposades.
En el cas que tingui lloc qualsevol de les situacions recollides en aquest document, ha
de comunicar-se al responsable de l’activitat (RA), al supervisor i a l’OPRL de la
URV, seguint el circuit de comunicació del PGPRL-09 Comunicació i investigació
d’accidents, incidents i malalties professionals.
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1. OBJECTE
Establir els requisits necessaris que la URV exigirà als agents URV per executar
treballs amb risc elèctric als seus edificis.

2. ABAST
Aquesta instrucció general afecta tots els Agents URV que facin treballs elèctrics en
tensió o tasques de manteniment en zones amb risc elèctric, així com treballs en
zones properes a elements amb tensió.
Queden fora de l’abast d’aquesta instrucció els treballs en tensió vinculats a les obres
de construcció, els quals estan regulades per la normativa específica del sector. És
responsabilitat del promotor de l’obra i del coordinador de seguretat designar el circuit
per garantir l’eliminació i el control dels riscos associats.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Alta tensió: tensió nominal superior a 1.000 volts en corrent altern i 1.500 volts en
corrent continu.
Baixa tensió: tensió nominal igual o inferior a 1.000 volts per a corrent altern i 1.500
volts per a corrent continu.
Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip que pot portar o subjectar el
treballador amb la finalitat de protegir-lo d'un o de diversos riscos que puguin
amenaçar la seva seguretat o la seva salut en el treball, o qualsevol complement o
accessori destinat a aquest efecte.
Instal·lació elèctrica: conjunt de materials i equips d’un lloc de treball amb què es
genera, converteix, transforma, transporta, distribueix o utilitza energia elèctrica; s’hi
inclouen les bateries, els condensadors i qualsevol altre equip que emmagatzemi
energia elèctrica.
Lloc de treball: àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors
han romandre o a la qual han d’accedir per motius de la seva feina.
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Maniobra: intervenció mitjançant la qual es canvia l’estat elèctric d’una instal·lació
elèctrica. No implica muntatge ni desmuntatge de cap element.
Mesuraments, assajos i verificacions: activitats mitjançant les quals es comprova el
compliment de les especificacions o les condicions tècniques i de seguretat
necessàries per al funcionament adequat d’una instal·lació elèctrica. S’hi inclouen les
dirigides a comprovar-ne l’estat elèctric, mecànic o tèrmic, l’eficàcia de proteccions,
els circuits de seguretat o maniobra, etc.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Risc elèctric: risc originat per l’energia elèctrica.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Treballador autoritzat: treballador autoritzat per l’empresari per fer determinats treballs
amb risc elèctric, d’acord amb la seva capacitat per dur-los a terme de forma correcta,
segons els procediments establerts.
Treballador qualificat: treballador autoritzat que té coneixements especialitzats sobre
instal·lacions elèctriques, d’acord amb una formació acreditada, professional o
universitària, o una experiència certificada de dos anys o més.
Treball en proximitat: treball durant el qual l’operari entra o pot entrar a la zona de
proximitat però no zona de perill, bé amb una part del cos o amb les eines, equips,
dispositius o materials que manipula.
Treball en tensió: treball durant el qual un treballador entra en contacte amb elements
en tensi, o entra a la zona de perill, bé amb una part del seu cos o amb les eines,
equips, dispositius o materials que manipula.
Zona de perill o zona de treball en tensió: espai al voltant dels elements en tensió en
què la presència d’un treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent que es
produeixi un arc elèctric o un contacte directe amb l’element en tensió, tenint en
compte els gestos o moviments normals que pot fer el treballador sense desplaçar-se.
Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des de la qual el
treballador la pot envair accidentalment.

4. NORMATIVA


Reial decret 614/2001, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la
salut i la seguretat dels treballadors contra el risc elèctric
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Reial decret 486/1997, de 14 d’abril sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball



Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes en matèria
de senyalització de seguretat i salut en el treball



Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció i posteriors modificacions

 Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de protecció
individual
 Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció
 Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció


Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
electrotècnic de baixa tensió



Norma UNE OHSAS 18001:2007



Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV



Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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5. RESPONSABILITATS
El supervisor és ha vetllar perquè el responsable de l’activitat empleni el qüestionari
preventiu i la declaració responsable, i per la correcta gestió preventiva descrita en
aquesta instrucció i el procediment que la precedeix (PGPRL-04 Seguretat a la feina).
El responsable de l’activitat ha de garantir l’actualització del qüestionari preventiu
cada cop que es modifiquin les condicions dels treballs en què hi hagi risc elèctric.
El supervisor ha d’assegurar l’elaboració i el manteniment actualitzat de totes les
instruccions específiques necessàries per als treballs en tensió que derivin d’aquesta
instrucció general amb la finalitat d’assegurar una protecció correcta dels treballadors
a càrrec seu, i complir i fer complir els requisits mínims establerts en aquesta
instrucció a tots els agents URV.

6. PROCÉS
Els requisits mínims que s’han de complir en els treballs elèctrics en tensió o en
zones de treball properes a elements en tensió de la URV són:
 Realització de treballs elèctrics en tensió i realització de tasques de
manteniment en zones amb risc elèctric
 Treballs en zones properes a elements en tensió

6.1 Realització de treballs elèctrics en tensió i realització de tasques de
manteniment en zones amb risc elèctric
6.1.1 Disposicions generals
Qualsevol treball en una instal·lació elèctrica o en una zona propera que comporti un
risc elèctric s’ha de dur a terme sempre sense tensió, excepte els casos que
s’assenyalen a continuació:


La realització de treballs en tensió requereix un permís de treball que s’ha de
gestionar d’acord amb el PGPRL-21 Gestió de permisos de treball, que ha de
tenir el vistiplau de l’SRM de la URV i de la unitat receptora de l’activitat. Sense
l’autorització, aquests treballs no es poden dur a terme.
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 El personal autoritzat, abans d’accedir al centre on ha de dur a terme aquesta
feina, ha de presentar el corresponent permís de treball a la consergeria del
centre o espai on tinguin lloc els treballs.
 Les operacions elementals, com connectar i desconnectar, en instal·lacions de
baixa tensió amb material elèctric concebut per a la seva utilització immediata i
sense riscos per al públic en general. En qualsevol cas, aquestes operacions
han de seguir el procediment normal previst pel fabricant i un cop verificat el
bon estat del material manipulat.
 Els treballs en instal·lacions amb tensions de seguretat, sempre que no existeixi
la possibilitat confondre-les en la identificació i que les intensitats d’un possible
curtcircuit no suposin riscos de cremades. En cas contrari, el procediment de
treball establert ha d’assegurar la identificació correcta de la instal·lació i evitar
els curtcircuits quan no sigui possible protegir el treballador.
 Les maniobres, mesuraments, assajos i verificacions la naturalesa dels quals ho
exigeixi, com l’obertura i tancament d’interruptors o seccionadors, el
mesurament d’una intensitat, la realització d’assajos d’aïllament tèrmic o la
comprovació de la concordança de fases.
 Els treballs en, o en proximitat d’instal·lacions quan les condicions d’explotació o
de continuïtat del subministrament ho requereixin, amb una autorització prèvia.
Les operacions i maniobres per deixar sense tensió una instal·lació abans de
començar a treballar-hi i la reposició de la tensió en finalitzar les han de fer
treballadors autoritzats que, en el cas de instal·lacions d’alta tensió, han de ser
treballadors qualificats.
6.1.2

Treballs que necessiten suprimir prèviament la tensió

En cas de treballs que requereixin suprimir prèviament la tensió, els passos que cal
seguir es corresponen a la supressió i la reposició de la tensió

6.1.2.1. Supressió de la tensió
Una vegada identificats els elements i la zona de la instal·lació on s’ha de dur a terme
el treball, i excepte que hi hagi raons essencials per fer-ho d’una altra manera, s’ha de
seguir el procés que es descriu a continuació, que es compon de cinc etapes:
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i. Desconnectar
ii. Prevenir qualsevol possible realimentació
iii. Verificar l’absència de tensió
iv. Posar a terra i en curtcircuit
v. Protegir d’elements pròxims en tensió, en el seu cas, i establir una
senyalització de seguretat per delimitar la zona de treball
Fins que no s’hagin completat les cinc etapes no es podrà iniciar el treball sense tensió
i es considerarà en tensió la part de la instal·lació afectada. No obstant això, per establir
la senyalització de seguretat indicada a la cinquena etapa es podrà considerar que la
instal·lació està sense tensió si s’han completat les quatre etapes anteriors i no es
poden envair zones de perill d’elements pròxims en tensió.
i. Desconnectar
La part de la instal·lació on s’ha de dur a terme el treball s’ha d’aïllar de qualsevol font
d’alimentació. L’aïllament consisteix en una distància en aire o la interposició d’un
aïllant, en qualsevol dels dos casos aquest haurà de ser suficient per garantir
elèctricament l’esmentat aïllament.
Els condensadors o altres elements de la instal·lació que mantinguin la tensió després
de desconnectar-los s’hauran de descarregar mitjançant els dispositius adequats.
ii. Prevenir qualsevol possible realimentació
Els dispositius de maniobra utilitzats per desconnectar la instal·lació s’han d’assegurar
contra qualsevol possible reconnexió, preferentment bloquejant el mecanisme de
maniobra i, quan sigui necessari, s’haurà de col·locar una senyalització per prohibir la
maniobra. Si no hi ha bloqueig mecànic, s’han d’adoptar mesures de protecció
equivalents i quan s’utilitzin dispositius telecomandats s’haurà d’impedir la maniobra
errònia des del telecomandament.
Quan sigui necessària una font d’energia auxiliar per maniobrar un dispositiu de tall,
s’haurà de desactivar o s’haurà d’actuar en els elements de la instal·lació de manera
que la separació entre el dispositiu i la font quedi assegurada.
iii. Verificar l’absència de tensió
L’absència de tensió s’ha de verificar en tots els elements actius de la instal·lació
elèctrica tan a prop com sigui possible de la zona de treball. En el cas d’alta tensió, el
funcionament correcte dels dispositius de verificació d’absència de tensió s’ha de
comprovar abans i després de la verificació esmentada.
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Per verificar l’absència de tensió en cables o conductors aïllats que puguin confondre’s
amb d’altres de a la zona de treball, s’han d’utilitzar dispositius que actuïn directament
en els conductors o mètodes i procediments que assegurin, en qualsevol cas, la
protecció del treballador contra el risc elèctric.
Els dispositius telecomandats utilitzats per verificar que una instal·lació està sense
tensió han de tenir un accionament segur i la posició en el telecomandament ha d’estar
clarament indicada.
iv. Posar a terra i en curtcircuit
Les parts de la instal·lació on s’hagi de treballar s’han de col·locar a terra i en
curtcircuit:
 En les instal·lacions d’alta tensió.
 En les instal·lacions de baixa tensió que, per inducció o per altres raons,
puguin posar-se accidentalment en tensió.
Els equips o dispositius de presa de terra i en curtcircuit s’han de connectar en primer
lloc a la presa de terra i a continuació, als elements que s’han de posar a terra, i han de
ser visibles des de la zona de treball. Si això no és possible, les connexions des de la
presa de terra s’ha de col·locar tan a prop com sigui possible.
v. Protegir d’elements pròxims en tensió, si escau, i establir una
senyalització de seguretat per delimitar la zona de treball
Si hi ha elements d’una instal·lació pròxims a la zona de treball als quals no es pugui
tallar la tensió, s’hauran d’adoptar mesures de protecció addicionals, que s’han d’aplicar
abans d’iniciar la feina, segons el que disposa l’apartat treballs en proximitat o treballs
en tensió.

6.1.2.2. Reposició de la tensió
La reposició de la tensió només pot començar quan s’hagi acabat la feina, després que
s’hagin retirat tots els treballadors que no resultin indispensables i s’hagin recollit les
eines i els equips utilitzats.
El procés de reposició de la tensió comprèn:
 La retirada de les proteccions addicionals i de la senyalització que indica els
límits de la zona de treball, si n’hi ha.
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 La retirada de la presa de terra i en curtcircuit, si n’hi ha.
 El desbloqueig i/o la retirada de la senyalització dels dispositius de tall.
 El tancament dels circuits per reposar la tensió.
Des del moment que se suprimeix una de les mesures inicialment adoptades per dur a
terme el treball sense tensió en condicions de seguretat, es considera en tensió la part
de la instal·lació afectada.
6.1.2.3. Disposicions particulars
 Reposició de fusibles
En el cas d’haver de reposar fusibles a les instal·lacions indicades en el primer paràgraf
del punt 4 de l’apartat 6.1.2.1:

No cal la presa de terra i en curtcircuit quan els dispositius de desconnexió a tots
dos costats del fusible estiguin a la vista del treballador, el tall sigui visible o el dispositiu
proporcioni garanties de seguretat equivalents i no hi hagi la possibilitat de tancament
intempestiu.

Quan els fusibles estiguin connectats directament al primari d’un transformador,
n’hi ha prou amb la presa de terra i en curtcircuit del costat d’alta tensió, entre els
fusibles i el transformador.

 Treballs en línies aèries i conductors d’alta tensió
En els treballs en línies aèries nues i conductors nus d’alta tensió s’han de col·locar les
preses de terra i en curtcircuit a tots dos costats de la zona de treball, i en cada un dels
conductors que entren en aquesta zona. Almenys un dels equips o dispositius de presa
de terra i en curtcircuit han de ser visibles des de la zona de treball. Aquestes regles
tenen les excepcions següents:
 Per a treballs específics en què no hi hagi tall de conductors durant la feina,
és admissible instal·lar-hi un sol equip de presa de terra i en curtcircuit a la
zona de treball.
 Quan no és possible veure des dels límits de la zona de treball els equips o
dispositius de presa de terra i en curtcircuit, s’ha de col·locar, a més, un equip
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de presa de terra o terra local, un dispositiu addicional de senyalització o
qualsevol altra identificació equivalent.
Quan el treball es faci en un sol conductor d’una línia aèria d’alta tensió, no es requerirà
el curtcircuit a la zona de treball, sempre que es compleixin les condicions següents:
 En els punts de la desconnexió, tots els conductors han d’estar posats a
terra i en curtcircuit, d’acord amb el que s’ha indicat anteriorment.
 El conductor sobre el qual es du a terme la feina i la resta dels elements
conductors —llevat les altres fases— a l’interior de la zona de treball estan
units elèctricament entre ells i posats a terra per un equip o dispositiu apropiat.
En els treballs en línies aèries aïllades, cables o altres conductors aïllats d’alta tensió, la
presa de terra i en curtcircuit s’ha de col·locar en els elements nus dels punts d’obertura
de la instal·lació o tan a prop com sigui possible d’aquells punts, a cada costat de la
zona de treball.

 Treballs en instal·lacions amb condensadors que permetin una acumulació
perillosa d’energia
Per deixar sense tensió una instal·lació elèctrica amb condensadors la capacitat i tensió
dels quals permetin una acumulació perillosa d’energia elèctrica s’ha de seguir el
procés següent:
 S’han d’assegurar i separar les possibles fonts de tensió desconnectant-les,
bé amb tall visible o amb testimonis d’absència de tensió fiables.
 S’ha d’aplicar un circuit de descàrrega als borns dels condensadors, que
podrà ser el circuit de presa de terra i en curtcircuit al qual es fa referència en
l’apartat següent quan inclogui un seccionador de terra, i s’ha d’esperar el
temps necessari per a la descàrrega.
 S’ha de fer la presa de a terra i en curtcircuit dels condensadors. Quan entre
aquests i l’estri de tall hi hagi elements semiconductors, fusibles o interruptors
automàtics, l’operació s’ha de fer sobre els borns dels condensadors.
6.1.3 Treball elèctrics en tensió
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Els treballs en tensió els han de fer treballadors qualificats, seguint un procediment
prèviament estudiat i, quan la complexitat o novetat ho requereixi, assajat sense
tensió, de manera que s’ajusti als requisits indicats a continuació. Els treballs en llocs
on la comunicació sigui difícil per l’orografia, confinament o altres circumstàncies
s’han de dur a terme en presència de com a mínim dos treballadors amb formació de
primers auxilis.

6.1.3.1 Disposicions addicionals per als treballs elèctrics en alta tensió
 Per dur a terme treballs elèctrics en alta tensió és imprescindible prèviament
obtenir el permís de treball corresponent, segons consta al procediment PGPRL21 Gestió de permisos de treball.
 El treball s’ha de fer dirigit i vigilat per un treballador qualificat designat. Al
qüestionari preventiu hi han de constar la informació i les dades de contacte
relacionades; si l’amplitud de la zona de treball no permet la vigilància adequada,
s’ha de requerir l’ajuda d’un altre treballador qualificat.
 Els treballadors qualificats han de ser autoritzats per escrit per fer la feina, una
vegada comprovada la seva capacitat per fer-la correctament, d’acord amb el
procediment establert, el qual s’ha de definir per escrit i incloure la seqüència de
les operacions que s’han de dur a terme, indicant, en cada cas:

Les mesures de seguretat que s’han d’adoptar.

El material i els mitjans de protecció i, si cal, les instruccions per utilitzarlos i per verificar-ne el bon estat.

Les circumstàncies que puguin exigir la interrupció del treball.
 L’autorització ha de renovar-se, després de comprovar la capacitat del
treballador per seguir correctament el procediment de treball establert, quan hagi
canviat significativament o quan el treballador hagi deixat de realitzar aquest tipus
de feina durant un període de temps superior a un any.
L’autorització ha de retirar-se quan s’observi que el treballador incompleix les
normes de seguretat, o quan la vigilància de la salut posi de manifest que l’estat o
la situació transitòria del treballador no s’adeqüen a les exigències psicofísiques
requerides per a aquella feina.
6.1.3.2 Disposicions particulars
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Les disposicions particulars establertes a continuació per a determinats feines es
consideren complementàries a les indicades a de l’apartat 6.2 d’aquesta instrucció,
excepte els casos en què les modifiqui explícitament.
Reposició de fusibles
i. En instal·lacions de baixa tensió, no cal que un treballador qualificat reposi els
fusibles la faci, ho pot fer un treballador autoritzat, quan la maniobra del
dispositiu portafusible comporti desconnectar-lo i el material ofereixi protecció
completa contra els contactes directes i els efectes d’un possible arc elèctric.
ii.Ens instal·lacions d’alta tensió, no cal complir el que disposa l’apartat 6.2.1
d’aquesta instrucció (Disposicions addicionals per a treballs en alta tensió) quan
la maniobra del dispositiu portafusible es faci a distància, utilitzant perxes que
garanteixin un nivell d’aïllament adequat i es prenguin mesures de protecció
contra els efectes d’un possible curtcircuit o contacte elèctric directe.
6.1.4 Instruccions relatives a tasques de manteniment
Les maniobres locals i els mesuraments, assajos i verificacions només els poden fer
per treballadors autoritzats. En el cas dels mesuraments, assajos i verificacions a
instal·lacions d’alta tensió, han de ser treballadors qualificats, que els poden ajudar
treballadors autoritzats sota la seva supervisió i control.
6.1.5 Disposicions particulars
Les disposicions particulars establertes a continuació per a determinats tipus
d’intervenció es consideren complementàries a les indicades méa amunt, llevat els
casos en que les modifiqui explícitament.
a)

En les maniobres locals amb interruptors o seccionadors:
 El mètode de treball ha de preveure tant els defectes raonablement
possibles dels aparells, amb la possibilitat que s’efectuïn maniobres errònies
(obertura de seccionadors o tancament de seccionadors en curtcircuit).
 En la protecció contra el risc d’arc elèctric, explosió o projecció de
materials, no és obligatori utilitzar equips de protecció quan el lloc des d’on
es fa la maniobra està totalment protegit contra els riscos esmentats perquè
és lluny o hi ha obstacles interposats.

IT-PGPRL-04-13 Treballs en tensió

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS DE LA URV
INSTRUCCIONS DE TREBALL

b)

Codi: IT-PGPRL-04-13
Edició: 0
Data: 07/03/2013
Pàg.: 13 de 19

En els mesuraments, assajos i verificacions:
 En els casos en què calgui retirar algun dispositiu de presa de terra
col·locat en les operacions realitzades per deixar sense tensió la instal·lació,
s’han de prendre les precaucions necessàries per evitar que es realimenti de
manera intempestiva.
 Quan sigui necessari utilitzar una font de tensió exterior, s’han de prendre
precaucions per assegurar que:
a) La instal·lació no pot ser realimentada per una altra font de tensió
diferent de la prevista.
b) Els punts de tall tenen l’aïllament suficient per resistir l’aplicació
simultània de la tensió d’assaig d’una banda i la tensió de servei de
l’altra.
c) S’han d’adequar les mesures de prevenció preses contra el risc
elèctric, curtcircuit o arc elèctric al nivell de tensió utilitzat.

6.1.6 Mètode de treball, equips i materials utilitzats
a) El mètode de treball emprat i els equips i materials utilitzats han d’assegurar la
protecció del treballador contra el risc elèctric i han de garantir, en particular,
que el treballador no pugui contactar accidentalment amb qualsevol altre
element de potencial diferent del seu.
Entre els equips i materials esmentats es troben:
 Els accessoris aïllants (pantalles, cobertes, beines, etc.) per recobrir
parts actives o masses.
 Els útils aïllants o aïllats (eines, pinces, puntes de prova, etc.).
 Les perxes aïllants.
 Els dispositius aïllants o aïllats (escambells, catifes, plataformes de
treball, etc.).
 Els equips de protecció individual contra el risc elèctric (sabates,
pantalles, guants, cascos, etc.)
b) D’acord amb el que disposa l’apartat anterior, els equips i els materials de
treball o de protecció emprats per dur a terme aquestes operacions s’han
escollir entre els concebuts per a aquesta finalitat, tenint en compte les
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característiques de la feina i, en particular, la tensió de servei, i s’han d’utilitzar,
mantenir i revisar seguint les instruccions del fabricant.
En qualsevol cas, els equips i els materials s’han d’ajustar a la normativa específica
que els sigui aplicable.
iii. Els treballadors han de disposar d’un suport sòlid i estable que els permeti tenir
les mans lliures, i d’una il·luminació que els permeti fer la seva feina en
condicions de visibilitat adequades. Així mateix, en el cas de treballs elèctrics
en tensió els treballadors no poden portar objectes conductors, com polseres,
rellotges, cadenes o tancaments de cremallera metàl·lics que puguin contactar
accidentalment amb elements en tensió.
iv. La zona de treball s’ha de senyalitzar i/o delimitar adequadament, sempre que hi
hagi la possibilitat que altres treballadors o persones alienes hi entrin i
accedeixin a elements en tensió.
v. Les mesures preventives per dur a terme aquestes operacions a l’aire lliure han
de tenir en compte les possibles condicions ambientals desfavorables, de
manera que el treballador quedi protegit tothora.
6.1.7 Prohibicions
 No es poden dur a terme treballs en tensió sense el corresponent permís de treball,
tal com consta al PGPRL-21 Gestió de permisos de treball.
 No es pot treballar a les instal·lacions en festius ni quan el centre estigui tancat
sense complir prèviament el PGPRL-21 Gestió de permisos de treball.
 No es poden fer treballs en tensió en cas de tempesta, pluja o fort vent, nevades o
qualsevol altra condició ambiental desfavorable que dificulti la visibilitat o la
manipulació de les eines. Els treballs en instal·lacions interiors directament
connectades a línies aèries elèctriques han d’interrompre’s en cas de tempesta.

6.2 Treballs en zones properes a elements en tensió
6.2.1 Consideracions generals
En qualsevol treball a prop d’elements en tensió, el treballador ha de romandre fora de
la zona de perill i tan allunyat com sigui possible.
6.2.2 Preparació del treball
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a) Abans d’iniciar el treball a prop d’elements en tensió, un treballador autoritzat, en
el cas de treballs en baixa tensió, o un treballador qualificat, en el cas de treballs
en alta tensió, ha de determinar la viabilitat del treball, tenint en compte el que
disposen l’apartat anterior i els següents. Així mateix, el responsable de l’activitat
n’ha de ser informat i hi ha de donar el vistiplau.
b) En el cas que el treball sigui viable, s’han d’adoptar les mesures de seguretat
necessàries per reduir al mínim possible:
 El nombre d’elements en tensió.
 Les zones de perill dels elements que estiguin en tensió, col·locant
pantalles, barreres o protectors aïllants les característiques dels quals
(mecàniques i elèctriques) i la forma d’instal·lació en garanteixin l’eficàcia
protectora.
c) Si, tot i les mesures adoptades, segueixen havent-hi elements en tensió les
zones dels quals són accessibles, s’haurà de:
 Delimitar la zona de treball respecte a les zones de perill amb el material
adequat i les senyalitzacions esmentades al PGPRL-22 Models
preventius de la URV i segons la normativa vigent.
 Informar els treballadors directament o indirectament implicats dels riscos
existents, la situació dels elements en tensió, els límits de la zona de
treball i totes aquelles mesures de seguretat que hagin d’adoptar per no
envair la zona de perill. També se’ls ha de comunicar la necessitat que
ells informin sobre qualsevol circumstància que mostri la insuficiència de
les mesures adoptades.

6.2.3 Realització del treball
a) Quan les mesures adoptades d’acord amb el que disposa l’apartat 6.2.2.b) no
siguin suficients per protegir els treballadors contra el risc elèctric, els treballs els
han de dur a terme treballadors autoritzats, o vigilats per un d’ells, una vegada
preses les mesures de delimitació i informació indicades a l’apartat 6.2.2.c).
b) En la realització de la de vigilància, els treballadors autoritzats han de vetllar
perquè es compleixin les mesures de seguretat i controlar, en particular, el
moviment dels treballadors i objectes a la zona de treball, tenint en compte les
característiques, els possibles desplaçaments accidentals i qualsevol altra
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circumstància que pugui alterar les condicions en què s’ha basat la planificació
del treball. No cal vigilància quan els treballs es duguin a terme fora de la zona
de proximitat o en instal·lacions de baixa tensió.
6.2.4 Disposicions particulars
a) L’accés a recintes independents destinats al servei elèctric o a la realització de
proves o assajos elèctrics (centrals, subestacions, centres de transformació,
sales de control o laboratoris), està restringit als treballadors autoritzats i a
personal, sota la vigilància continuada d’aquests, que hagi estat prèviament
informat dels riscos existents i les precaucions que ha de prendre.
Les portes d’aquests recintes s’han de senyalitzar indicant la prohibició d’entrada
al personal no autoritzat. Quan en el recinte no hi hagi personal de servei, les
portes han d’estar tancades de manera que no sigui possible l’entrada de
personal no autoritzat.
b) L’obertura de cel·les, armaris i altres e material elèctric està restringida a
treballadors autoritzats.
c) L’accés als recintes i l’obertura de les envolupants a càrrec dels treballadors
autoritzats només poden tenir lloc, en el cas que l’empresari per al qual
treballen i el titular de la instal·lació no siguin la mateixa persona, amb el
coneixement i permís d’aquest últim.
6.3 Activitats de recerca
En el cas d’activitats de recerca, el supervisor i el responsable de l’activitat han
d’emplenar el qüestionari preventiu i generar la corresponent declaració responsable
indicant si fan o no recerca relacionada amb tensió.
D’altra banda, cal complir la IT-PGPRL-04-06 Equips de treball’, el Reial decret
604/2006 i els requisits mínims de formació de personal, seguint de la mateixa manera
els principis descrits en el procediment, sense que això comporti la generació d’un
permís de treball per dur a terme els seus treballs.

6.4 Actuació bàsica en cas d’emergència
En cas d’accident s’ha d’activar el sistema d’emergència (PAS: protegir, avisar,
socórrer) en què els principis generals que cal seguir es corresponen a:
 Protegir
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 Avisar
 Socórrer
Protegir: posant en pràctica de mitjans d’eliminació de sinistres i senyalització de
zones perilloses. Es tracta de tenir la màxima garantia possible que no hi ha perill per
a l’accidentat ni per a les persones que l’atenen a l’àrea on ha tingut lloc l’emergència.
En un lloc visible de l’espai on ha tingut lloc l’accident s’ha de col·locar tota la
informació necessària per actuar en cas d’accident: què s’ha de fer, a cal qui avisar,
números de telèfon, tant interns com externs (emergència, servei de prevenció,
manteniment, ambulàncies, bombers, responsable del laboratori), adreces i altres
dades que pugin ser d’interès en cas d’accident, així com la prohibició d’accedir a
l’espai a través d’un cartell, segons el PGPRL-22 Models preventius de la URV.
Avisar: s’ha d’avisar al més aviat possible el centre de control (consergeria del centre)
i el responsable de l’activitat, si es pot. En el PGPRL-22 Models preventius de la URV
s’especifiquen les dades de contacte en cas de notificació d’assistència sanitària
derivada d’un accident.
Socórrer: s’ha de socórrer amb eficàcia les persones ferides, intoxicades o
exposades.
A continuació s’estableixen les directrius bàsiques per actuar en cas d’emergències
corresponents a abocaments o vessaments de líquids. Són normes de caràcter
general, per la qual cosa, atesa la naturalesa de les activitats que es duen a terme a
la URV i la varietat d’agents químics que s’utilitzen, cada responsable de l’activitat de
les unitats i entitats de la URV ha d’analitzar els productes químics que utilitza o té
emmagatzemats, i ha de preveure l’actuació en cas de de possibles emergències.
a partir d’aquesta anàlisi, cada responsable de l’activitat de les unitats i entitats de la
URV ha d’elaborar les instruccions operatives d’actuació en cas d’emergència per als
productes altament perillosos i per a aquells als quals no es pugui aplicar aquesta
instrucció.
En el cas que es produeixi qualsevol de les situacions recollides en aquest document,
haurà de comunicar-se al centre de control (consergeries), i al responsable de
l’activitat (RA), al supervisor i a l’OPRL de la URV seguint el circuit de comunicació
del PGPRL-09 Comunicació i investigació d’accidents, incidents i malalties
professionals.
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Activitats en tensió
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Detecció
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Sí
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Qüestionari Preventiu
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No

Gestió de Permís de treball
segons PGPRL-21

Seguiment segons PGPRL-13

8. DOCUMENTS I REGISTRES
 PGPRL-04 Seguretat a la feina
 PGPRL-09 Comunicació i investigació d’accidents, incidents i malalties
professionals
 PGPRL-10 Mesures d’emergència
 PGPRL-21Gestió de permisos de treball
 PGPRL-22 Models preventius de la URV
 IT-PGPRL-04-06 Equips de treball
 Qüestionari preventiu i declaració responsable

IT-PGPRL-04-13 Treballs en tensió

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS DE LA URV
INSTRUCCIONS DE TREBALL

Codi: IT-PGPRL-04-14
Edició: 0
Data: 07/03/2013
Pàg.: 1 de 11

IT-PGPRL-04-14 Treballs en calent i fred
Redactat per

Verificat per

Aprovat per

Oficina de Prevenció Comitè de Seguretat i Consell de Govern
de Riscos Laborals Salut de la URV
(OPRL)
Data: 15/12/2012

Data: 09/01/2013

Data: 07/03/2013

Índex
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OBJECTE .............................................................................................................. 2
ABAST ................................................................................................................... 2
DEFINICIONS ........................................................................................................ 2
NORMATIVA ......................................................................................................... 3
RESPONSABILITATS ........................................................................................... 3
PROCÉS................................................................................................................ 4
FLUXOGRAMA .................................................................................................... 10
DOCUMENTS I REGISTRES .............................................................................. 11

Relació de modificacions
Núm.
1
2
3
4
5

Descripció

IT-PGPRL-04-14 Treballs en calent i fred

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS DE LA URV
INSTRUCCIONS DE TREBALL

Codi: IT-PGPRL-04-14
Edició: 0
Data: 07/03/2013
Pàg.: 2 de 11

1. OBJECTE
Establir els requisits necessaris que la URV exigirà als agents URV per executar
treballs en calent.

2. ABAST
Aquesta instrucció general afecta tots els agents URV que duguin a terme o puguin
dur a terme en qualsevol moment aquests de treballs.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip que pot portar o subjectar el
treballador que el protegeixi d'un o de diversos riscos que puguin amenaçar la seva
seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori
destinat a aquest efecte.
Lloc de treball: àrea del centre de treball, edificada o no, a la qual els treballadors han
d’accedir o hi poden romandre per motius de la seva feina.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.
Treballs en calent: operacions que generen calor, produeixen guspires, flames o
elevades temperatures en proximitat de pols, líquids o gasos inflamables o en
recipients que continguin o hagin contingut aquests productes. D’acord amb la
normativa URV, es consideren únicament treballs en calent les tasques no habituals
de l’activitat diària en espais experimentals.
Treballs en fred: operacions que normalment no generen calor però es duen a terme
en instal·lacions per les quals circulen fluids o líquids perillosos, o bé
n’emmagatzemen. Comprenen treballs com reparacions en bombes, canalitzacions
de gasos o substitucions de canalitzacions. D’acord amb la normativa URV, es
consideren únicament treballs en calent les tasques no habituals de l’activitat diària en
espais experimentals.
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4. NORMATIVA
 Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball
 Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes en matèria
de senyalització de seguretat i salut en el treball
 Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció i posteriors modificacions
 Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de protecció
individual
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de
serveis de prevenció
 Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció


Norma UNE OHSAS 18001:2007



Manual de gestió de prevenció de riscos laborals a la UR.

* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
El supervisor i el responsable de l’activitat han de vetllar perquè s’emplenin el
qüestionari preventiu i la declaració responsable, i perquè es dugui a terme la gestió
preventiva correcta descrita en aquesta instrucció i en el procediment que la
precedeix (PGPRL-04 Seguretat a la feina).

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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El responsable de l’activitat ha de garantir que s’actualitza el qüestionari preventiu
cada cop que es modifiquin les condicions dels treballs en calent o en fred, i la
tramitació del permís de treball.
El supervisor ha d’assegurar l’elaboració i el manteniment actualitzat de totes les
instruccions específiques necessàries per treballar en calent i fred que derivin
d’aquesta instrucció general, amb la finalitat d’assegurar una protecció correcta dels
treballadors al seu càrrec. També ha de complir i fer complir a tots els agents URV
els requisits mínims establerts en aquesta instrucció.
L’empresa adjudicatària del contracte que impliqui treballs en calent i fred, prèviament
a l’inici de l’activitat, ha de de sol·licitar el permís de treball al responsable de l’activitat
i de gestionar-lo, tal com consta al PGPRL-21 Permisos de treball inclosos els treballs
fora d’horari habitual.
L’ SRM és responsable de tramitar els permisos de treball corresponents a l’activitat.

6. PROCÉS
Els requisits mínims per als treballs en calent i fred que es duguin a terme a la URV
han de complir els mínims següents que s’exposen a continuació pel que fa a
l’obtenció de permisos de treball i a l’activitat de soldadura, com a eixos centrals
d’aquesta instrucció.
6.1 Treballs en calent i fred
6.1.1 Obtenció del permís de treball


Abans d’iniciar els treballs en calent i fred (com ara operacions de tall o
soldadura o reparacions de bombes i canalitzacions de gasos), l’empresa
adjudicatària ha de tramitar el permís de treball seguint el procediment PGPRL21 Permisos de treball inclosos els treballs fora d’horari habitual, que haurà de
tenir el vistiplau de l’SRM de la URV i de la unitat receptora de l’activitat. Sense
aquesta autorització, aquests treballs no es podran dur a terme.



Al PGPRL-22 Models preventius de la URV es detalla un inventari d’espais per
als quals cal un permís de treball per dur a terme treballs en calent i fred.



En el cas d’edificis URV no ocupats per personal URV, el gestor de l’edifici és
responsable d’emetre el permís de treball.



El responsable de l’activitat ha de disposar d’una relació del personal autoritzat a
realitzar tasques de treball en calent extreta del qüestionari preventiu i la
declaració responsable.
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6.1.2 Descripció de la soldadura elèctrica
En aquest tipus de soldadura es fon el material amb la calor produïda per l’acció d’un
arc voltaic que salta entre l’elèctrode (consumible o no) i el metall base (la peça que
s’ha de soldar). Els principals paràmetres que caracteritzen el procés són el tipus de
corrent elèctric (continu o alterna, l’aparell que la produeix (generador o convertidor), el
tipus d’elèctrode (metàl·lic o de grafit), el revestiment (amb o sense) i l’atmosfera que
rodeja l’elèctrode (argó, heli, diòxid de carboni, etc.).
6.1.3 Recomanacions generals


Per protegir de radiacions els llocs de treball propers, han de col·locar-se pantalles
adequades, com mampares, cortines de teixits ignífugs, etc.



No es pot amb la roba tacada de greix, dissolvents o qualsevol altra substància
que pugui inflamar-se.



La roba humida per la pluja o la suor és conductora, per la qual cosa és perillós
tocar-la amb la pinça de soldar. No es poden fer treballs de soldadura quan plou o
en llocs conductors sense la protecció elèctrica adequada.



Els fums de la soldadura contenen substàncies tòxiques, la inhalació de les quals
pot ser nociva. Per aquest motiu, els llocs on se soldi han d’estar ben ventilats i és
convenient disposar de sistemes d’aspiració localitzada que evacuïn els fums
nocius.



La instal·lació de la presa de terra s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
No es poden utilitzar com a preses de terra conductes de gas, líquids inflamables o
elèctrics.



La presa de corrent i el casquet que serveix per unir el lloc de soldadura a la font
d’alimentació han d’estar nets i secs. Abans de connectar la presa al casquet s’ha
de tallar el corrent. Quan no es treballi, cal cobrir amb caputxons la presa i el
casquet.



El treballador s’ha de situar de manera que els gasos de la soldadura no li arribin
directament a la pantalla facial protectora. Els altres usuaris s’han de protegir de
l’arc elèctric mitjançant pantalles o mampares opaques, i han de portar roba,
ulleres i calçat de protecció.

6.1.4 Equips de protecció individual i roba de treball
 L’equip obligatori de protecció individual és el següent:
1) Pantalla de protecció de cara i ulls
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Guants de cuir de màniga llarga
Davantal de cuir
Polaines
Calçat de seguretat, quan el treball ho requereixi

 S’ha de comprovar que la pantalla o careta no té escletxes que deixin passar la
llum, i que el vidre contra radiacions és l’adequat a la intensitat o diàmetre de
l’elèctrode.
 S’ha de canviar el vidre protector transparent quan no estigui en bones condicions
i ha de ser substituït per un altre del número adequat al treball que s’hagi de fer.
 , S’han de protegir els ulls amb ulleres de seguretat o una pantalla transparent per
picar l’escòria o raspallar la soldadura.
 S’han de fer servir ulleres especials amb vidres filtrants quan hi hagi molt poca
distància entre el treballador i l’aparell.
 Quan sigui possible, s’han de col·locar pantalles o mampares al voltant del lloc de
soldadura.
 S’han d’utilitzar sempre els guants per col·locar l’elèctrode a la pinça o a les
estenalles i s’ha de desconnectar la màquina.
 La pinça ha d’estar prou aïllada i, quan estigui sota tensió, s’haurà d’agafar sempre
amb els guants.
 No es pot dipositar mai la pinça de soldar sobre materials conductors de corrent.
S’ha de deixar sobre materials aïllants.
 Totes les parts del cos del soldador han d’estar cobertes per evitar cremades a la
pell degudes a les radiacions.
 Quan se soldin elements metàl·lics, és necessari utilitzar calçat de seguretat
aïllant.
 La roba de treball
Ha de ser de pura llana o de cotó ignífug, amb mànigues llargues i els punys cenyits al
canell. També ha de portar un collar que protegeixi el coll. És recomanable que no
portin butxaques, però si n’hi ha s’han de poder tancar hermèticament. Els pantalons
no han de portar doblec per evitar la retenció de guspires.

6.1.5 Mesures preventives a la zona de treball





Ha d’estar degudament senyalitzada segons la normativa vigent i el PGPRL-22
Models preventius de la URV.
Ha de disposar d’un equip extintor portàtil adequat al tipus de foc que s’hi pugui
generar.
L’àrea de treball on es duguin a terme tasques de soldadura s’ha de ventilar, tant
abans de fer-hi les feines com durant l’execució.
En el cas que l’espai de treball no estigui ventilat o no es pugui ventilar, cal
instal·lar un equip de captació de gasos eficient durant els treballs de soldadura o
tall.
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L’entorn més proper a les operacions ha d’estar protegit amb material
incombustible, mitjançant mampares de separació adequades al risc que s’hagi de
minimitzar (risc per radiacions ultraviolades i lluminoses o risc per projeccions i
cremades).
En el moment que es finalitzin els treballs, s’ha d’inspeccionar a fons la zona on
s’han dut a terme les tasques. Cal garantir que no hi hagi fonts de calor que puguin
comportar un conat d’incendi. Posteriorment, caldrà recollir l’àrea de treball i
deixar-la en perfecte estat d’ordre i neteja.

6.1.6 Mètode de treball


Abans de soldar
 En connectar la màquina de soldar a una línia elèctrica, s’ha de prestar una
atenció especial quan es connecti el cable de terra de la màquina a la presa
d’aquesta mateixa línia.
 L’operari ha de revisar l’aïllament dels cables elèctrics abans de començar a
soldar, i ha de rebutjar els que no estan en perfecte estat.
 Els cables no poden travessar una via de trànsit si no estan protegits pas amb
ressalts resistents a la compressió.
 El cable de massa s’ha de connectar directament sobre la peça que s’ha de
soldar tan a prop com sigui possible, posant especial atenció en la connexió
correcta i usant les grapes adequades.
 No es poden utilitzar piques de terra on se sospiti que hi ha cables elèctrics
soterrats o se sàpiga que n’hi ha.



Durant la soldadura
 La base on s’ha de soldar ha de ser sòlida i ha d’estar recolzada sobre objectes
estables. El cable de soldar ha d’aguantar-se amb una mà i la soldadura, amb
l’altra.
 S’ha d’evitar que els cables descansin sobre objectes calents, basals, cantells
esmolats o qualsevol altre lloc que puguin perjudicar l’aïllament. Així mateix, no
hi poden passar vehicles per sobre, que siguin colpejats o que les espurnes de
soldadura hi caiguin a sobre.
 Quan els cables de l’equip de soldar no es puguin manejar, no es poden estirar,
ja que es corre el risc que es tallin i provoquin un accident greu. Tampoc no es
poden estirar per moure la màquina.
 Abans de fer qualsevol manipulació a la màquina de soldar, s’ha de tallar el
corrent elèctric, fins i tot per moure-la.
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 No es poden de deixar connectades les màquines de soldar o els grups
electrògens quan s’interrompi la feina, encara que sigui per un període de
temps curt.
 Per proveir de combustible els grups electrògens, s’ha de parar el motor i s’ha de
deixar refredar com a mínim cinc minuts.
6.1.7 Manteniment, ordre i neteja







Els portaelèctrodes s’han d’emmagatzemar en un lloc on no puguin tenir contacte
amb els usuaris, amb combustibles o amb possibles fuites de gas comprimit.
Quan els treballs de soldadura s’hagin d’interrompre durant un cert període s’han
de treure tots els elèctrodes dels portaelèctrodes i s’han de desconnectar de la font
d’alimentació.
Els elèctrodes i els portaelèctrodes s’han de guardar ben secs. Si abans d’utilitzarse estan mullats o humits, han d’eixugar-se totalment.
Cal inspeccionar setmanalment tot el material de la instal·lació de soldadura,
sobretot els cables d’alimentació de l’equip danyats o pelats, els empalmaments o
borns de connexió fluixos, les mordasses del portaelèctrodes o les brides de terra
brutes o defectuoses, etc.
Pel que fa als equips de soldar rotatius, és necessari revisar les escombretes i
substituir-les o aproximar-les quan calgui. En ambients polsegosos metàl·lics se
n’ha de netejar periòdicament l’interior amb aire comprimit per evitar curtcircuits o
derivacions a la carcassa.

6.1.8 Prohibicions


No es poden fer treballs en calent i fred sense el corresponent permís de treball
(PGPRL-21 Gestió de permisos de treball).



No es pot treballar a les instal·lacions en festius ni quan el centre està tancat
sense complir prèviament el PGPRL-21 Gestió de permisos de treball.



No es pot iniciar cap feina si no es disposa d’un equip extintor portàtil adequat al
tipus de foc que es pugui generar.



No es poden substituir els elèctrodes amb les mans nues, amb guants mullats o
en una superfície molla.



No es poden refredar els portaelèctrodes submergint-los en aigua.



No es pot soldar a prop de llocs on es facin feines de desgreixatge.



No es poden utilitzar elèctrodes que tinguin entre 38 i 50 mm, perquè poden
danyar els aïllants dels portaelèctrodes i poden provocar un curtcircuit accidental.

6.2 Actuació bàsica en cas d’emergència
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En cas d’accident s’ha d’activar el sistema d’emergència (PAS: protegir, avisar,
socórrer) en què els principis generals que cal seguir es corresponen a:
 Protegir
 Avisar
 Socórrer
Protegir: posant en pràctica mitjans d’eliminació de sinistres i senyalització de zones
perilloses. Es tracta de tenir la màxima garantia possible que no hi ha perill per a
l’accidentat ni per a les persones que l’atenen a l’àrea on ha tingut lloc l’emergència.
En un lloc visible de l’espai on ha ha tingut lloc l’accident s’ha de col·locar tota la
informació necessària per actuar en cas d’accident: què s’ha de fer, a qui cal avisar,
números de telèfon, tant interns com externs (emergència, servei de prevenció,
manteniment, ambulàncies, bombers, responsable del laboratori), adreces i altres
dades que pugin ser d’interès en cas d’accident, així com la prohibició d’accedir a
l’espai a través d’un cartell, segons el PGPRL-22 Models preventius de la URV.
Avisar: s’ha d’avisar el més aviat possible el centre de control (consergeria del centre)
i el responsable de l’activitat, si es pot. En el PGPRL-22 Models preventius de la URV
s’especifiquen les dades de contacte en cas de notificació d’assistència sanitària
derivada d’un accident.
Socórrer: s’ha de socórrer amb eficàcia les persones ferides, intoxicades o
exposades.
A continuació s’estableixen les directrius bàsiques per actuar en cas d’emergències
corresponents a abocaments o vessaments de líquids. Es tracta de normes de
caràcter general, per la qual cosa, atesa la naturalesa de les activitats que es duen a
terme a la URV i la varietat d’agents químics que s’utilitzen, cada responsable de
l’activitat de les unitats i entitats de la URV ha d’analitzar els productes químics que
utilitza o té emmagatzemats i planificar amb deteniment l’actuació en cas de possibles
emergències.
D’aquesta anàlisi cada responsable de l’activitat ha de redactar les instruccions
d’actuació en cas d’emergència per als productes altament perillosos i també per a
aquells als quals no es pugui aplicar aquesta instrucció.
En el cas que es produeixi qualsevol de les situacions recollides en aquest document,
ha de comunicar-se al centre de control (consergeries), al responsable de l’activitat
(RA), al supervisor i a l’OPRL de la URV seguint el circuit de comunicació del
PGPRL-09 Comunicació i investigació d’accidents, incidents i malalties professionals.
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1. OBJECTE
Assegurar que el treball amb autoclaus es fa en condicions segures per evitar
qualsevol incident o dany als agents URV i estarà les persones que hi pot haver al
voltant.
Establir els requisits necessaris que la URV exigirà als agents URV abans de
començar a treballar amb autoclaus.

2. ABAST
Aquesta instrucció general afecta tots els agents URV que facin o puguin fer en
qualsevol moment aquesta mena de feina.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais, i personal d’empreses contractistes que presti serveis en
espais de la URV.
Autoclau: dispositiu que serveix per esterilitzar material mèdic o de laboratori, utilitza
vapor d’aigua a alta pressió i temperatura, però evita l’aigua arribi a bullir, tot i la
temperatura molt alta, a causa de les altes pressions. El fonament de l’autoclau és
que desnaturalitza les proteïnes dels microorganismes.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 1215/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball,
modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre
 Reial decret 614/2001, sobre disposicions mínimes per protegir la salut i la
seguretat en els treballs contra el risc elèctric, modificat pel Reial Decret
560/2010, de 7 de maig
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 Reial decret 842/2002, pel qual s’ aprova el Reglament electrotècnic de baixa
tensió, modificat pel Reial decret 560/2010, de 7 de maig
 ITC MIE-AP-07 referent a Ampolles i bombones per a gasos comprimits, liquats
i dissolts a pressió
 Reial decret 1495/1991, sobre les disposicions per aplicar la Directiva del
Consell de les Comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients de pressió
simples, modificat pel Reial decret 2486/1994, de 23 de desembre
 Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions
d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de
les legislacions dels estats membres sobre màquines
 Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per
a la comercialització i posada a punt de les màquines.
 Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball, modificat pel Reial decret 2177/2004, de
12 de novembre
 Reial decret 773/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització d’equips de protecció individual
 Llei 31/1995, 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 39/1997, 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de
prevenció
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals a la URV
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
El responsable d’activitat i el supervisor han d’assegurar i vetllar, respectivament,
perquè els equips de treball presents en els seus espais compleixin la normativa i la
present instrucció; en cas que no ho facin, han d’assegurar-se que se’n prohibeix l’ús
fins que s’hi adeqüin.

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 ‘dentificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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El responsable de l’activitat (RA) ha de substituir i donar de baixa els equips no
conformes que es no puguin adaptar a normativa.
El responsable de l’activitat (RA) ha d’adequar els equips de treball seguint les
indicacions de l’OCA i/o de la URV .
El responsable de l’activitat (RA) ha de mostrar i sol·licitar l’auditoria dels muntatges i
equips a pressió a l’auditor i a l’SRCiT, respectivament.
Amb relació als equips marcats amb CE, el responsable de l’activitat (RA) n’ha de
sol·licitar auditoria si considera que poden generar riscos no controlats.
El responsable de l’activitat (RA) ha de vetllar per comprar equips adequats a la
normativa i custodiar-ne la documentació .
El responsable de l’activitat (RA) ha de vetllar perquè el seu personal disposi de la
formació preventiva necessària, tal com consta al PGPRL-03, perquè els treballadors
utilitzin els equips en condicions de seguretat.
El supervisor ha d’assegurar l’elaboració i actualització d’una instrucció específica per
a feines amb equips de treball que derivi d’aquesta instrucció general, per assegurar
la protecció dels agents URV i de la col·lectivitat.
El responsable de l’activitat ha de complir i fer complir els requisits mínims establerts
en aquesta instrucció i proporcionar als agents URV tota la informació i estris
necessaris perquè la manipulació dels equips de treball es faci sempre de manera
correcta i segura.
Els agents URV han de complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i
el procediment que l’origina, així com els derivats de procediments i/o instruccions
específiques elaborades per la unitat o entitat en què treballin.
L’SRCiT ha de gestionar les auditories dels equips de treball seguint el que
estableixen aquesta aquesta instrucció i la Guia de criteris preventius.
L’SRCiT ha de guardar una còpia dels certificats de l’OCA que ha gestionat.

6. PROCÉS
L’autoclau és un dels equips que tenen molts laboratoris. Es tracta d’un recipient
metàl·lic de parets gruixudes tancat hermèticament que permet treballar a alta pressió
per esterilitzar material de laboratori.
Com qualsevol altre equip, té una sèrie de riscos per a les persones el l’utilitzen. En
aquest procediment es recullen els aspectes bàsics de les autoclaus des del punt de
vista preventiu des del mateix moment que es decideix comprar-la.
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Qualsevol autoclau que utilitzin els agents URV s’ha de marcar amb CE, d’acord
ambla normativa relacionada amb els muntatges i els equips a pressió, els quals, a
més, han de tenir el certificat de conformitat emès per una OCA i lesrevisions
periòdiques.
El responsable de l’activitat (RA) ha d’acreditar que es compleix aquest requisit
emplenant el qüestionari preventiu i la declaració Responsable.
A la Guia de criteris preventius es detalla el valor de P*V llindar dels equips a pressió.

6.1 Bases preventives
Per manipular autoclaus, prèviament a l’inici de l’activitat, el responsable de l’activitat
(RA), ha de garantir les bases preventives següents, assegurar que es compleix el
procediment que precedeix aquesta instrucció (PGPRL-04 Seguretat a la feina), i
emplenar el qüestionari preventiu i la declaració responsable.
6.1.1 Actuacions prèvies a la compra d’una autoclau
Abans d’adquirir qualsevol equip, incloses les autoclaus, s’han de tenir en compte els
criteris descrits en el procediment PGPRL-11 Compres i subcontractacions.
Així mateix, el responsable comprar-la ha de planificar-ne la instal·lació en un lloc
adequat tenint en compte els punts següents:
 Es necessita una font d’alimentació elèctrica.
 S’ha de separar de qualsevol zona on s’emmagatzemin agents químics,
 S’ha de disposar d’un lloc o entorn adequat per utilitzar l’autoclau i per fer-hi les
possibles operacions de manteniment.
 No es poden d’obstaculitzar les vies de circulació, evacuació ni les sortides
d’emergència.
 Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació adequat. Si cal, s’ha de complementar el
nivell general amb una il·luminació localitzada.
 Es necessita connexió a una mànega externa de sortida d’aigua /vapor que no
obstrueixi el pas.
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6.1.2 Instal·lació
 L’autoclau és un equip de pressió; per tant, està sotmès al Reial decret
2060/2008. Per aquest motiu la instal·lació i posada en servei l’ha de fer una
empresa instal·ladora autoritzada.
 Per instal·lar-lo, l’equip s’ha d’anivellar amb les potes, de manera que quedi
totalment estable.
 L’equip ha de portar una placa en què han de constar les dades del fabricant, el
registre, el tipus, el número de fabricació i les característiques principals de l’aparell.
 Amb relació als equips propietat de la URV, el responsable de l’activitat (RA) ha
de sol·licitar a l’SRCiT les auditories inicial i periòdiques, que ha de dur a terme
l’OCA. També s’ha de seguir el que estableix la Guia de criteris preventius.
 Les auditories s’han de fer abans de posar en funcionament l’aparell i amb la
periodicitat que s’estableixi al certificat.
 Els equips de treball auditats han de portar una etiqueta de conformitat en una
part visible i el responsable de l’activitat (RA) ha de guardar una còpia del certificat,
que haurà de lliurar a la URV si l’hi demanen.
 Els equips no propietat de la URV han de disposar del certificat de conformitat
emès per l’OCA i l’etiquetat de conformitat visible al mateix equip.
 El fet de no complir aquesta instrucció pot ser motiu de sanció. Aquestes mesures
les han de proposar i acordar els òrgans de govern,, si s’escau, seguint la normativa
de la URV.
6.2 Utilització
Qualsevol persona que hagi d’utilitzar l’autoclau haurà d’haver llegir prèviament el
manual d’instruccions i complir els requisits que s’hi estableixen, així com donar
compliment a la IT-PGPRL-04-06 Equips de treball en especial tot allò relatiu a
utilització, mesures de seguretat i manteniment.
6.2.1 Normes de seguretat
S’han de complir les normes de seguretat següents:
 Abans d’utilitzar l’autoclau, s’haurà de verificar que és buida i no hi ha quedat
cap objecte de la utilització anterior.
 S’han de comprovar que les gomes de segellat no estiguin deteriorades.
 No s’han de carregar massa la safata, gradetes i cistells, i s’ha de de deixar
sempre una separació de 2 cm entre els elements.
 Només es pot utilitzar material que aguanti la temperatura d’esterilització i
estigui dissenyat per a aquesta finalitat.
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 En el cas d’autoclaus de laboratori, no s’han de tancar hermèticament les
ampolles amb rosca. Les tapes dels envasos amb líquids han d’afluixar-se
abans de carregar-los a l’autoclau. Les ampolles no s’han d’omplir més de dos
terços de la seva capacitat.
 Abans d’obrir l’autoclau s’ha de verificar que la pressió interior no és superior a
la pressió atmosfèrica i que ha transcorregut prou temps perquè la temperatura
s’hagi reduït.
 El material que es retiri de l’autoclau s’ha de col·locar en un lloc adequat, de tal
manera que estigi senyalitzat el risc de contactes tèrmics, en el cas que pugui
ocasionar cremades.
6.3 Manteniment preventiu i correctiu
 El responsable de l’activitat (RA) ha de garantir un calendari de revisions
preventives pròpies de cada unitat o entitat.
 L’SRCiT ha d’incloure els ítems preventius al criteri de manteniment
d’equipament científic.
 El manteniment preventiu i/o correctiu dels equips de treball l’ha de fer personal
format, preparat i acreditat degudament. Es prohibeix qualsevol actuació en
equips que no hagi aprovat prèviament el responsable de l’activitat.
 Els equips elèctrics els han de revisar únicament personal autoritzat i/o
acreditat degudament per a aquesta finalitat.
 Amb la periodicitat que s’estableixi en el manual d’instruccions, s’han de dur a
terme les operacions periòdiques de manteniment.
 Les operacions de manteniment només poden realitzar-les personal amb
formació i expressament autoritzat. Per la fer qualsevol operació de
manteniment, l’equip s’ha de desconnectar de la xarxa elèctrica.
6.4 Inspeccions periòdiques
A fi de complir l’article 6 del Reglament d’equips a pressió, l’autoclau s’ha de sotmetre
a inspeccions periòdiques. Els terminis, els agents que l’han de fer, els nivells
d’inspecció i les condicions són diferents en funció de les característiques tècniques
de l’autoclau, i es recullen a l’annex III del Reglament d’aparells a pressió.
6.5 Gestió preventiva
El risc que té una autoclau són explosions amb projeccions perquè és un equip que
funciona a pressió. Així mateix, hi pot haver altres riscos com contactes tèrmics i
elèctrics.
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Tampoc no hem d’oblidar els riscos associats a l’ús del material que es col·locarà a
l’autoclau com el vidre (risc d’explosió, trencament, tall) o qualsevol altre (tall).
Per evitar o minimitzar els riscos anteriorment esmentats s’ha de complir el que
estableixen aquesta instrucció, el manual d’instruccions de l’autoclau, el procediment
PGPRL-04 Seguretat a la feina i la instrucció IT-PGPRL-04-09 Equips de protecció
individual.
Tal com s’ha comentat a l’apartat de responsabilitats, el supervisor i el responsable de
l’activitat (RA) han de garantir que es compleix aquesta instrucció i el procediment
que la precedeix, en particular:
 Valorar la necessitat de nomenar, per a cada laboratori, magatzem o treball, un
recurs preventiu segons la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals; el Reial decret 39/1997, 17 de gener sobre el Reglament dels
serveis de prevenció, i el PGPRL-20 Presència dels recursos preventius.
Aquest nomenament s’ha de registrar a través del qüestionari preventiu i la
declaració responsable. La persona designada ha de tenir la formació mínima
exigida, tal com consta al PGPRL-03 Formació i informació i la Guia de criteris
preventius.
Així mateix, s’han d’utilitzar els equips de protecció individual i la roba de treball
següents:
 Guants llargs pel risc tèrmic, que siguin resistents a la calor de contacte (norma
UNE-EN-407) i bona subjecció. En el cas que es manipulin objectes tallants o
punxants, hauran de tenir resistència al tall, esquinçat i perforació (norma UNEEN-388).
 Ulleres de seguretat a causa del risc que es projectin líquids i partícules.
 Bata de laboratori.
 Sabates tancades.

6.6 Prohibicions
 No es poden utilitzar autoclaus per a usos per als quals no han estat
dissenyades.
 No es poden anul·lar dispositius de seguretat, proteccions, etc. dels equips de
treball.
 No s’ha d’introduir a l’autoclau cap material corrosiu o inflamable.
 No es pot treballar als espais experimentals en festius ni quan el centre estigui
tancat sense complir prèviament el PGPRL-21 Gestió de permisos de treball.
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6.7 Actuació bàsica en cas d’emergència
En cas d’accident s’ha d’activar el sistema d’emergència (PAS: protegir, avisar,
socórrer) en què els principis generals que cal seguir es corresponen a:
 Protegir
 Avisar
 Socórrer
Protegir: posant en pràctica mitjans d’eliminació de sinistres i senyalització de zones
perilloses. Es tracta de tenir la màxima garantia possible que no hi ha perill per a
l’accidentat ni per a les persones que l’atenen a l’àrea on ha tingut lloc l’emergència.
En un lloc visible del laboratori o espai on hagi tingut lloc l’accident, s’ha de col·locar
tota la informació necessària per actuar en cas d’accident: què s’ha de fer, a qui cal
avisar, números de telèfon, tant interns com extens (emergència, servei de prevenció,
manteniment, ambulàncies, bombers, responsable del laboratori), adreces i altres
dades que pugin ser d’interès en cas d’accident, així com la prohibició d’accedir a
l’espai a través d’un cartell, segons el PGPRL-22 Models preventius de la URV.
Avisar: s’ha d’avisar el més aviat possible el centre de control (consergeria del
Centre) i el responsable de l’activitat, si es pot. En el PGPRL-22 Criteris preventius de
la URV s’especifiquen les dades de contacte en cas de notificació d’assistència
sanitària derivada d’un accident.
Socórrer: s’ha de socórrer amb eficàcia les persones ferides, intoxicades o
exposades.
En el cas que tingui lloc qualsevol de les situacions recollides en aquest document, ha
de comunicar-se al responsable de l’activitat (RA), al supervisor i a l’OPRL de la
URV, seguint el circuit de comunicació del PGPRL-09 Comunicació i investigació
d’accidents, incidents i malalties professionals.
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1. OBJECTE
Assegurar que l’exposició i/o treball amb nanopartícules i/o nanomaterials generats
per l’activitat humana es dugui a terme en condicions segures per evitar qualsevol
incident o dany als agents URV i a les persones que hi pot haver al voltant.
Establir els requisits necessaris que la URV ha d’exigir als agents URV abans de
començar a treballar amb nanopartícules i/o nanomaterials.

2. ABAST
Aquesta instrucció general afecta tots els agents URV que en qualsevol moment
puguin sintetitzar o manipular nanopartícules i/o nanomaterials generats per l’activitat
humana o exposar-s’hi.
Queden fora de l’abast les partícules d’origen natural.

3. DEFINICIONS
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Nanopartícules (recomanació de definició actual): porcions de matèria diferenciades
del medi on es troben que tenen com a mínim una de les dimensions compresa entre
1 i 100 nanòmetres.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 1215/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball,
modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre
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 Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball, modificat pel Reial decret 2177/2004, de
12 de novembre
 Reial decret 773/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització d’equips de protecció individual
 Reial decret 39/1997, 17 de gener, sobre el reglament dels serveis de
prevenció
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
 NTP 797 Riscos associats a la nanotecnologia. INSHT
 NTP 877 Avaluació del risc per exposició a nanopartícules mitjançant l’ús de
metodologies simplificades. INSHT
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

5. RESPONSABILITATS
El Supervisor ha de vetllar perquè la síntesis o manipulació de nanomaterials i/o
nanopartícules en els seus espais compleixi la normativa i la present instrucció. En
cas que no la compleixi, s’ha d’assegurar que se’n prohibeix la utilització.
El responsable de l’activitat (RA) ha d’emplenar el qüestionari preventiu i la declaració
responsable abans de treballar amb nanomaterials i/o nanopartícules. També ha de
garantir la comunicació amb l’OPRL, amb el servei de prevenció propi o amb el servei
de prevenció aliè per la realització correcta de l’avaluació de riscos específica.
El supervisor i el responsable de l’activitat (RA) han de garantir els recursos
necessaris per adequar l’espai i disposar dels equips necessaris per protegir els
treballadors i la col·lectivitat.
El responsable de l’activitat (RA) ha de vetllar perquè el personal disposi de la
formació preventiva necessària, tal com consta al PGPRL-03 perquè els treballadors
utilitzin els equips i els nanomaterials en condicions de seguretat i disposin d’ EPIS
necessaris.

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu’
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El supervisor s’encarrega d’elaborar i actualitzar la documentació, per assegurar la
protecció dels agents URV i de la col·lectivitat.
El responsable de l’activitat ha de complir i fer complir els requisits mínims establerts
en aquesta instrucció i proporcionar als agents URV tota la informació i estris
necessaris perquè la síntesis i manipulació amb nanomaterials es faci sempre de
manera correcta i segura.
Els agents URV han de complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i
el procediment que l’origina, així com els derivats de procediments i/o instruccions
específiques elaborades per la unitat o entitat en què treballin.

6. PROCÉS
El supervisor i el responsable de l’activitat han de seguir els criteris següents als llocs
de treball que tinguin al seu càrrec.
Per garantir una exposició correcta als nanomaterials i/o nanopartícules, és obligatori
seguir les indicacions de la instrucció de productes perillosos (IT-PGPRL-04-01), del
procediment de la qual deriva la instrucció PGPR-04 Seguretat a la feina i les bases
que es detallen a continuació.
6.1

Bases preventives

Per tal de sintetitzar i/o manipular nanomaterials, prèviament al inici de l’activitat, el
responsable de l’activitat (RA) i el supervisor han de garantir les bases preventives
que es descriuen en la present instrucció, en el procediment que precedeix aquesta
instrucció (PGPRL-04 Seguretat a la feina) i emplenar el qüestionari preventiu i la
declaració responsable.
A part del contingut de les avaluacions de riscos, el responsable de l’activitat n’ha de
fer una d’específica, en funció dels materials manipulats i les tasques concretes, i
establir els procediments de treball específics per a cadascun dels nanomaterials i/o
nanopartícules, tal com consta al PGPRL-01 Avaluació de riscos laborals i disseny
preventiu.
Els agents URV han d'estar informats dels riscos bàsics dels materials o partícules
que manipulen i/o dels que poden estar exposats, i de les normes bàsiques del treball
al laboratori, la qual cosa està documentada en el PGPRL-04-01 Informació dels
riscos associats al producte, tasca i/o lloc de treball.
Cal valorar la substitució del producte per un altre de menys perillós i, en el cas que
no sigui possible complir les indicacions d’aquesta instrucció i les que l’estat de l’art
del moment i/o fonts de reconegut prestigi en l’àmbit preventiu i nanomaterials
indiquin.
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6.1.1 Manteniment preventiu i correctiu
Tal com s’ha comentat a l’apartat de responsabilitats, el supervisor i el responsable de
l’activitat (RA) han de garantir que es compleix la present instrucció i el procediment
que la precedeix, en particular:
 Valorar la necessitat de nomenar, per a cada laboratori, magatzem o treball, un
recurs preventiu segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals; el Reial decret de 39/1997, 15 de gener, sobre el Reglament
dels serveis de prevenció, i el PGPRL-20 Presència dels recursos preventius.
Aquest nomenament s’ha de registrar a través del qüestionari preventiu i de la
declaració responsable. La persona designada ha de tenir la formació mínima
exigida, tal com consta al PGPRL-03 Formació i informació i la Guia de criteris
preventius’.
 Reduir al mínim possible el nombre de treballadors exposats.
 Responsabilitzar-se de netejar i/o eliminar les restes de les bates i de la roba
de feina utilitzada en aquelles tasques en què es manipulin animals, cossos
humans i mostres contaminades amb microorganismes.
 Assegurar la neteja de l’àrea de treball com a mínim al final del dia, utilitzant
sistemes d’aspiració dotats de filtres HEPA i sistemes per fregar en humit quan
es manipuli un nanomaterial en estat pols.
 Assegurar que les operacions es duen a terme en un circuit tancat o garantint
sistemes d’aïllament per evitar emissions de nanopartícules, en locals tancats i
equipats amb sistemes de ventilació que evitin el pas de contaminants a altres
àrees. En el cas que no sigui possible treballar en un circuit tancat, s’ha de
recórrer a l’extracció localitzada amb sistemes d’extracció( quan hi ha risc de
creació d’aerosols).
 La neteja es fa mitjançant l’aspiració abans de qualsevol operació de
manteniment.
6.1.2

Gestió preventiva

Algunes de les operacions en què el potencial de generació d’aerosols pot requerir
mesures tècniques són les següents:
 Treballs amb nanomaterials en fase líquida durant les operacions de
transvasament, mescles o aquelles en què es produeixi una agitació elevada.
 Operacions de generació de partícules mitjançant corrent de gas.
 Manipulació de pols amb nanoestructures.
 Manteniment d’equips i processos de fabricació de nanomaterials .
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 Operacions de neteja de sistemes d’extracció utilitzats captura per capturar
nanopartícules.
Per tal d’assegurar el control de l’exposició, algunes de les mesures preventives que
caldrà assegurar són:
 Limitar el nombre de personal relacionat amb nanomaterials al mínim
indispensable.
 Mantenir al dia un registre en què consti el nom complet de les persones al seu
càrrec que treballen amb nanomaterials i nanopartícules, segons el PGPRL-0401 Informació dels riscos associats al producte, tasca i/o lloc de treball.
 Responsabilitzar-se de netejar la bata dels treballadors que utilitzen
nanomaterials.
 Elaborar i actualitzar la documentació específica necessària per establir com
s’ha de treballar amb cada material i vetllar perquè això es compleixi.
 Facilitar les dutxes i el canvi de roba per prevenir la contaminació d’altres àrees
de manera inadvertida deguda al transport dels nanomaterials a través de la
roba i de la pell.
 Utilitzar els equips de protecció individual que siguin necessaris.
 Disposar de l’extintor adequat si es manipula nanomaterials en pols si hi ha
possibilitat de creació d’atmosfera explosiva.
6.2

Prohibicions
 Els agents URV no poden treballar sols al laboratori fora de l’horari habitual,
seguint les pautes establertes a la IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora
d’horari habitual.
 No es pot treballar als espais experimentals en festius ni quan el centre estigui
tancat sense complir prèviament el PGPRL-21 Gestió de permisos de treball.
 No es poden guardar o consumir menjar ni begudes al lloc de treball.

6.3

Actuació bàsica en cas d’emergència

En cas d’accident s’ha d’activar el sistema d’emergència (PAS: protegir, avisar,
aocórrer) en què els principis generals que s’han de seguir en una emergència es
corresponen a:
 Protegir
 Avisar
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 Socórrer
Protegir: posant en pràctica mitjans d’eliminació de sinistres i senyalització de zones
perilloses. Es tracta de tenir la màxima garantia possible que no existeix perill per a
l’accidentat ni per a les persones que l’atenen a l’àrea on ha tingut lloc l’emergència.
En un lloc visible del laboratori o espai on hagi tingut lloc l’accident, s’ha de col·locar
tota la informació necessària per actuar en cas d’accident: què s’ha de fer, a qui s’ha
d’avisar, números de telèfon, tant intern com extern (emergència, servei de prevenció,
manteniment, ambulàncies, bombers, responsable del laboratori), adreces i altres
dades que pugin ser d’interès, així com la prohibició d’accedir a l’espai a través d’un
cartell, segons el PGPRL-22 Models preventius de la URV.
Avisar: s’ha d’avisar al més aviat possible el centre de control (consergeria del centre)
i el responsable de l’activitat, si es pot. En el PGPRL-22 Models preventius de la URV
s’especifiquen les dades de contacte en cas de notificació d’assistència sanitària
derivada d’un accident.
Socórrer: s’han de socórrer amb eficàcia les persones ferides, intoxicades o
exposades.
En el cas que tingui lloc qualsevol de les situacions recollides en aquest document ha
de comunicar-se al responsable de l’activitat (RA), al supervisor i a l’OPRL de la URV
seguint el circuit de comunicació del PGPRL-09 Comunicació i investigació
d’accidents, incidents i malalties professionals.
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7. FLUXOGRAMA

Actuació en cas d’Emergència

Detecció
d’emergència

Iniciar PAS

Protegir: col·locar
cartell ‘Prohibit el
Pas’

Avisar a Centre de
Control i
Responsable
Activitat

Socórrer

Comunicació
d’accidents segons
PGPRL-09

Seguiment
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8. DOCUMENTS I REGISTRES
 PGPRL-01 Avaluació de riscos laborals i disseny preventiu
 PGPRL-04 Seguretat a la feina
 PGPRL-09 Comunicació i investigació d’accidents, incidents i malalties
professionals
 PGPRL-10 Mesures d’emergència
 PGPRL-20 Presència dels recursos preventius
 PGPRL-21 Gestió de permisos de treball
 PGPRL-22 Models preventius de la URV
 IT-PGPRL-04-01 Productes perillosos
 PGPRL-04-01 Informació dels riscos associats al producte, tasca i/o lloc de
treball
 Guia de criteris preventius.
 Programa d’informació i formació dels riscos del lloc de treball o funció i les
mesures de protecció i prevenció associades.
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Relació de modificacions
Núm.
Descripció
1
S’afegeix la referència al codi de bones pràctiques per prevenir l’assetjament.
2
S’afegeix la referència a les fitxes de protecció i prevenció del lloc de treball,
mesures preventives i equips de treball.
3
S’elimina la taula de tràmits.

Manual d’instruccions, normativa interna de prevenció de riscos laborals, informació de risc i mesures de prevenció
i protecció de la URV

Codi: IT-PGPRL-04-

Manual d’instruccions, normativa interna de prevenció 17
de riscos laborals, informació de risc i mesures
Edició: 1
de prevenció i protecció de la URV

Data: 11-12-17
Pàg.: 3 de 20

1. PREÀMBUL
Tant la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, com el Reial decret
39/97, de 17 de gener, mitjançant el qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció,
estableixen en els capítols 3 i 1, respectivament, el dret dels treballadors i l’obligació dels
empresaris d’integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les activitats que du a
terme l’empresa.
Així, doncs, el Consell de Govern de la URV (GdG) va aprovar, en la sessió ordinària del 7 de
març de 2013, el Model URV per a la gestió preventiva, amb l’objectiu de donar resposta als
requeriments legals vigents i establir el seu Pla de Prevenció de Riscos Laborals, el qual ha
estat revisat i actualitzat periòdicament i el podeu trobar al següent enllaç:
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/docs/nous/MPRL.pdf

2. POLÍTICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A LA URV
La URV té la voluntat d’identificar, avaluar i eliminar els riscos laborals, així com controlar
aquells que no es puguin eliminar, per garantir unes condicions de treball òptimes en aquesta
matèria, basant-se en els principis següents:


L’interès dels òrgans de govern per obtenir un nivell alt de prevenció en totes les
missions de la Universitat: la docència, la recerca, la transferència de coneixement
i la gestió.



La integració de la prevenció en el conjunt d’activitats, jerarquies, relacions i
organitzacions que afecten la Universitat.



L’homogeneïtzació dels nivells de seguretat exigibles per a qualsevol persona que
es relacioni amb la Universitat.



La coresponsabilitat preventiva de tots els agents implicats, tant interns com
externs a la URV.



La prevenció de riscos laborals com una eina institucional d’avantatge competitiu i
de millora contínua.

Els mitjans establerts per assolir la política de prevenció de riscos laborals són,
fonamentalment:


Definir i integrar les funcions i les responsabilitats en prevenció de riscos laborals
en els càrrecs i llocs de treball de la URV.



Establir nivells de seguretat bàsics i obligatoris per a la URV i per a tots els agents
que es relacionin amb la institució.
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Establir plans de formació en prevenció de riscos laborals bàsics i obligatoris.



Implantar canals de comunicació preventiva, interns i externs.



Planificar la prevenció assignant recursos, responsables i terminis.



Implantar i mantenir, perseguint la millora contínua, un model de gestió preventiva
eficient, sistemàtic i conegut per tots els agents implicats.

3. MODEL DE GESTIÓ
La URV s’ha dotat d’un model de gestió preventiva per tal de poder satisfer els requeriments
legals i, alhora, garantir uns nivells de prevenció de riscos laborals necessaris i suficients.
La URV disposa d’un servei de prevenció propi anomenat Oficina de Prevenció de Riscos
Laborals (OPRL), la qual es defineix com la unitat interna d’assessorament i consulta a la
qual el personal de la Universitat pot adreçar-se per temes de prevenció.
El treball preventiu realitzat pel serveis de prevenció s’estructura en quatre disciplines
preventives, que són:


Seguretat en el treball



Higiene industrial



Ergonomia i psicosociologia aplicada



Vigilància de la salut

La llista indicativa, però no exhaustiva, de les activitats preventives incloses en cada disciplina
es troba en la taula següent:

Disciplina preventiva

Activitats vinculades a

Seguretat
— Plans d’emergència i plans d’autoprotecció.
— Identificació, avaluació, correcció i control dels riscos relacionats amb edificis, espais,
equips, instal·lacions i eines.
— Controls periòdics de les condicions de treball.
— Senyalització preventiva.
— Investigació d’accidents/incidents laborals.
— Formació/informació preventiva.
En general, totes aquelles activitats preventives relacionades amb l’estudi de les condicions
materials que poden posar en risc la integritat física dels treballadors.
Higiene industrial
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— Identificació, avaluació, correcció i control dels riscos relacionats amb el treball amb
agents químics, físics i biològics.
— Controls i mesures dels agents químics, físics i biològics.
— Investigació de malalties professionals.
— Formació/informació preventiva.
En general, totes aquelles activitats preventives relacionades amb la prevenció de malalties
professionals.
Ergonomia i psicosociologia aplicada

— Valoració, des del punt de vista preventiu, de l’adequació de la persona al lloc de treball.
— Valoració, des del punt de vista preventiu, dels factors psicosocials.
— Implantació i seguiment dels protocols contra l’assetjament aprovats pels òrgans de
govern de la URV.
— Formació/informació preventiva.
En general, el conjunt de tècniques que tinguin com a objectiu l’adequació entre el treball i la
persona, i totes aquelles activitats de prevenció relacionades amb l’estudi dels factors
psicosocials i organitzatius de la feina que poden repercutir en la salut del treballador.
Vigilància de la salut

— Revisions mèdiques orientades al lloc de treball.
— Determinacions d’aptituds mèdiques per al lloc de treball.
— Formació/informació de primers auxilis.
En general, totes aquelles activitats de prevenció relacionades amb el control i el seguiment
de l’estat de salut dels treballadors, amb l’objectiu de detectar signes de malalties derivades
de la feina i prendre mesures per reduir la probabilitat de dany o alteracions posteriors de la
salut.
Taula 1. Disciplines preventives

4. PERSONES DE CONTACTE PER A NECESSITATS PREVENTIVES
En relació amb la prevenció de riscos laborals, la Universitat posa a la vostra disposició les
següents persones i/o unitats:


La persona responsable de l’activitat (RA) i el supervisor.



Els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la URV (OPRL).



El Comitè de Seguretat i Salut de la URV.



Les persones de referència en cas de possible assetjament.
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La persona responsable de l’activitat (RA) lidera l’activitat (per exemple, l’investigador/a
principal d’un projecte, responsable d’un grup de recerca, director/a de tesi, etc.) i el
supervisor, d’acord amb la legislació vigent i amb l’Estatut de la URV, té l’obligació de
supervisar la persona responsable de l’activitat (per exemple, director/a de departament).
Prèviament a l’inici de l’activitat, us heu de posar en contacte amb el vostre responsable
d’activitat i el supervisor corresponent.
No dubteu a adreçar-vos al vostre responsable d’activitat per a qualsevol dubte o necessitat
preventiva que us sorgeixi durant la vostra estada a la URV i, si escau, també a l’Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals, mitjançant l’adreça electrònica oprevencio@urv.cat.
Tanmateix, si ho considereu oportú, teniu al vostre abast el Comitè de Seguretat i Salut (CSS)
de la URV, el qual està format per 12 membres (6 per part de la institució i 6 per delegats de
prevenció) i per la coordinadora de l’OPRL, i es reuneix trimestralment, ja que és l’òrgan de
consulta i participació per als temes preventius de la URV.
En relació amb l’assetjament, atès que la institució rebutja qualsevol pràctica d’assetjament,
us informem que tenim un protocol específic i persones de referència (2 dones i 2 homes), a
les quals us podeu adreçar, amb total garantia de confidencialitat, si durant la vostra estada a
la URV creieu que sou víctimes o testimonis d’algun assetjament a la URV.
En el següent enllaç podeu trobar tant el protocol, com el codi de bones pràctiques així com
les dades de les persones de referència abans esmentades.
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/assetjament.html

5. DRETS EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Podeu trobar en els següents enllaços (INSHT i Manual de la URV) els vostres drets i les
vostres obligacions derivades de la Llei de prevenció de riscos laborals:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnext
oid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110
VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/docs/nous/MPRL.pdf
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6. RESPONSABILITATS EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
A LA URV
En signar el contracte laboral i prèviament a la realització de tasques rellevants i en el
termini màxim que us indiquin, cal que realitzeu uns tràmits preventius.
Els tràmits que heu de realitzar són de caràcter obligatori i vinculats a la superació del
període de prova.

A més a més, la URV disposa del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, aprovat pel Consell
de Govern, el qual detalla, entre d’altres, les responsabilitats preventives dels diferents
agents. El podeu trobar en el següent enllaç:
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/docs/nous/MPRL.pdf

7. INFORMACIÓ DE RISC I MESURES DE PROTECCIÓ
Des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals es realitzen les avaluacions de riscos seguint
la normativa vigent.
En funció de l’àmbit del vostre lloc de treball i l’activitat específica, us trobareu amb diferents
riscos i l’obligació d’adopció de diferents mesures preventives i/o correctores.
La URV ha classificat els àmbits en perfils d’activitat, vinculant a cadascun la seva avaluació
de riscos per lloc de treball. Les avaluacions de riscos per lloc de treball són les següents:

Marqueu si
és
convenient

Perfil
d’activitat
URV
1
2

3

3.1_àmbit
dissecció

AVALUACIÓ DE RISCOS PER LLOC DE TREBALL:
Activitat sanitària: es duen a terme activitats en l’àmbit sanitari
dins d’institucions sanitàries (treball amb humans vius).
Activitat experimental biològica: es duen a terme activitats
relacionades amb mostres humanes i/o biològiques a la URV o
en instal·lacions alienes a la URV (sèrum, sang, orina, ADN, etc.).
Activitat experimental amb animals i/o cadàvers: es duen a
terme tasques que impliquen la manipulació d’animals vius o
morts, cossos humans i peces anatòmiques (treballs en
estabularis i sales de dissecció).
Atès que es pot treballar en un sol àmbit (estabulari i/o cadàvers),
s’ha desglossat el perfil en dos àmbits.
Activitat experimental amb cadàvers/dissecció.
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3.2_àmbit
estabulari
4
5 (Aquest perfil és complementari.
No és possible marcar només el perfil

Activitat experimental amb animals/estabulari.
Activitat experimental química: es duen a terme activitats
relacionades amb la manipulació de productes químics.
Activitat experimental física: es duen a terme activitats
relacionades amb agents físics. Convé identificar entre aquests:

5.1 o 5.2 o 5.3; cal marcar-ne d’altres)

5.1

5.2

5.3

6

7
8
9

10

11

12

Radiacions ionitzants
Cal marcar altres perfils (p. ex., perfil 4, activitat experimental
química).
Làsers
Cal marcar altres perfils (p. ex., perfil 4, activitat experimental
química).
Soroll i/o vibracions
Cal marcar altres perfils (p. ex., perfil 6, activitat experimental al
taller).
Activitat experimental al taller i/o activitats amb risc elèctric:
es duen a terme activitats relacionades amb tallers, instal·lacions,
equips a pressió i/o muntatges d’equips de treball, plantes pilot i/o
amb risc elèctric.
Inclou també les plantes pilot, així com els productes químics
emprats al taller.
Activitat de gestió: es duen a terme activitats al despatx, tant
administratives com de direcció.
Activitat a l’aire lliure: es duen a terme activitats de
manteniment, celler, treball al camp, arqueologia, etc.
Inclou els fitosanitaris emprats al celler i el tractor del celler.
Àmbit de docència: es duen a terme activitats de docència a
l’aula/taller i treballs d’atenció a l’alumnat.
Xofer: es duen a terme activitats de desplaçament amb vehicle.
Únicament inclou la tasca de xofer.
Els riscos derivats de conduir per anar o tornar a la feina (in
itinere) o per a desplaçaments en reunions intercentres (in
mission) ja són inclosos a la resta de perfils. No marqueu aquest
perfil si no ocupeu la plaça de xofer.
Àmbit de consergeries: es duen a terme activitats a les
consergeries dels centres.
Inclou únicament consergeries.
Àmbit tècniques alimentàries: es desenvolupen activitats
relacionades amb aliments i la seva manipulació.

El vostre lloc de treball és la SUMA d’aquestes avaluacions de riscos i heu estat
informats de quines són i com us heu de protegir correctament, prèviament a l’inici de
l’activitat.
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Les avaluacions de riscos per perfils d’activitat, les trobareu a la
INTRANET/PREVENCIÓ/AVALUACIONS DE RISCOS i us les han enviat per correu
electrònic.
Els canals d’informació del risc a la URV són:


L’espai personal



El correu electrònic



La intranet



Els cartells institucionals així com qualsevol altre canal que la URV consideri
necessari.



Les fitxes de mesures de protecció i prevenció de riscos, mesures preventives i
fitxes de seguretat d’equips de treball.



La documentació preventiva que trobareu a la intranet/suport/prevenció.



La documentació preventiva de la UNITAT.

Segons aquests perfils d’activitat, es gestionarà l’activitat preventiva com és la vigilància de la
salut, la formació, els equips de protecció individual, les avaluacions específiques, si escau,
els controls de condicions, etc.
Podeu trobar les avaluacions de riscos, les fitxes de les mesures de protecció i
prevenció així com la documentació preventiva aprovada per Consell de Govern a la
INTRANET/SUPORT/PREVENCIÓ i en el següent enllaç (adreçar-vos al vostre responsable
de l’activitat i a l’OPRL per rebre més informació o resoldre dubtes preventius).
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/index.html
Els espais URV tenen senyalització de seguretat i cartells d’informació de risc. Prèviament a
l’inici de l’activitat, cal que els llegiu i, si escau, consulteu els dubtes i les necessitats
que tingueu.
Podeu consultar també els cartells informatius a la intranet/suport/prevenció.
En cas que es necessiti senyalitzar que no es pot entrar en un espai per motius de seguretat
(per exemple, per una fuita, un vessament, etc.), cada laboratori/espai experimental URV
disposeu d’un cartell imantat que podreu posar a la porta mentre evacueu la zona. Utilitzeu-lo
si es requereix.
Prèviament a l’inici de l’activitat:


Llegiu les avaluacions de riscos i assegureu-vos que enteneu les mesures
preventives i de protecció.
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Llegiu les fitxes de protecció i prevenció així com la documentació preventiva
del vostre lloc de treball que trobareu a la intranet.



Consulteu els dubtes que considereu oportuns tant al vostre responsable de
l’activitat com a l’OPRL ( teniu un enllaç de cita prèvia per demanar consulta
amb el personal de l’OPRL ).



Cerqueu on es troba el cartell dels espais experimentals on desenvolupareu les
vostres tasques i, si no el trobeu, adreceu-vos al vostre responsable d’activitat
per assegurar que sabeu on és.

Podeu veure el cartell en el següent enllaç:
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/docs/nous/cartells/no-passar.pdf
Recordeu que, quan treballeu amb productes químics, el residu generat segueix sent
perillós i cal també aplicar els criteris d’incompatibilitat química a l’hora de procedir a
la seva eliminació i inactivació.
Prèviament a l’inici de l’activitat, haureu de sol·licitar informació de la correcta gestió dels
residus al tècnic, al vostre responsable de l’activitat o al Servei de Recursos Científics i
Tècnics (SRCiT).

8. OBLIGACIÓ D’ÚS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Les proteccions col·lectives estan al vostre servei i són d’ús obligatori.
En l’àmbit experimental, exemples de proteccions col·lectives bàsiques són les vitrines de
gasos, les cabines de seguretat biològica i, en cas d’accident, les dutxes i els rentaülls
d’emergència.
Haureu de cercar als espais on desenvolupareu les vostres tasques on es troben les vitrines,
cabines i dutxes i rentaülls, assegurar-vos que sabeu com s’utilitzen correctament i garantir,
durant el desenvolupament del treball, que estan lliures d’obstacles i en perfecte estat d’ús.
En relació amb els gasos tècnics, les instal·lacions estan mantingudes preventivament i
algunes disposen de detectors i electrovàlvules seguint un criteri de risc. No esteu autoritzats
a ubicar ampolles de gasos tècnics dins dels espais, si aquestes no estaven ja prèviament
inventariades per l’empresa de manteniment.
A la porta d’accés dels espais, hi trobareu el detall dels gasos tècnics que aquell espai conté,
i haureu de comunicar al vostre responsable d’activitat qualsevol incidència o necessitat
relacionada amb gasos tècnics, per tal que aquest ho comuniqui al tècnic de gestió d’aquest
àmbit.
No dubteu a comunicar mancances o propostes de millora dels equips de protecció col·lectiva
que utilitzeu al vostre responsable d’activitat per tal que aquest, en exercici de les seves
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funcions, ho comuniqui, si escau, a les unitats URV corresponents i, si escau, es facin les
millores i actuacions oportunes.

9. OBLIGACIÓ D’ÚS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Us lliuraran els equips de protecció individual (EPI) a la unitat on desenvolupareu el treball i
esteu obligats a utilitzar-los, així com indicar i sol·licitar si necessiteu qualsevol altre equip o
bé els que us han lliurat considereu que no us protegeixen adequadament.
Prèviament a l’inici del treball, us heu de proveir dels EPI corresponents, signar el
registre conforme els heu rebut i, mitjançant el responsable d’activitat i el supervisor,
enviar-lo a l’OPRL.
A més a més, en el cas dels treballs experimentals, els equips de protecció es troben detallats
a les fitxes de seguretat del producte o agent, i haureu de consultar sempre la fitxa de
seguretat i equivalents abans d’iniciar el treball; en cas de dubte, cal que us adreceu al vostre
responsable d’activitat.
Recordeu que l’equipament bàsic i obligatori per entrar (tot i no estar realitzant una
tasca tècnica) i/o treballar en un espai experimental de la URV és el següent:


Ulleres de seguretat (no dugueu lents de contacte).



Guants de resistència adequada al producte manipulat.



Davantal homologat si es manipulen productes corrosius.



Calçat certificat resistent al lliscament i de resistència als cops.



Bata de cotó.



Roba de treball adequada.



Extremitats cobertes.



Cabells recollits.



No dugueu joies.



Els que la fitxa que el producte determini.

A les portes dels espais experimentals, hi trobareu la senyalització de prevenció.
Llegiu-la i seguiu el que allí s’indica, i adreceu-vos a les fitxes de seguretat per saber la
protecció específica que heu de garantir. En cas de necessitats preventives, podeu
adreçar-vos a l’oficina de prevenció de riscos laborals (OPRL) mitjançant l’adreça
oprevenció@urv.cat, així com al vostre responsable d’activitat.
Us informem que una font fiable d’informació del risc laboral és l’Institut de Seguretat i Salut
en el Treball (INSHT) i la seva pàgina web, que podeu trobar en el següent enllaç:
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http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwitkK_o5rXKAhWGVRoKHa_0B4AQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.insht.es%2
F&usg=AFQjCNHcF_BX1UqDIa0bjxwqIY6DK7BuGA&sig2=87wNYio3jq7SnwdzN2_EqQ
Si considereu que l’equip de protecció individual no us protegeix adequadament o per motius
diversos necessiteu una protecció diferent, adreceu-vos al vostre responsable de l’activitat i/o
a l’OPRL.
Si l’EPI es trenca, cal que el substituïu per un altre amb les mateixes prestacions. No podeu
realitzar cap tasca si no dueu la protecció adequada.

10.

GESTIÓ DE RESIDUS DES DE L’ÒPTICA DE RISCOS

El treball experimental genera residus perillosos, els quals han de ser gestionats
adequadament. Tanmateix, cal tenir en compte que els residus poden ser un factor de risc per
a la vostra salut i seguretat, tant individual com col·lectivament.
Cal que tingueu en compte que:


Un residu segueix tenint capacitat reactiva, per la qual cosa la incompatibilitat química
ha de ser tinguda en compte a l’hora d’eliminar-lo.
o Vetlleu per no llençar papers impregnats de residus en recipients amb altres
residus incompatibles; poden reaccionar i iniciar un incendi i/o barreja tòxica.



Les agulles emprades en l’activitat experimental són un residu perillós per a vosaltres i
per a tercers i:
o NO s’han de reencapsular, atès que augmenta el risc de punxada; han de ser
llençades al contenidor específic sense reencapsular.
o NO les podeu llençar a la brossa convencional o fora dels contenidors
establerts, atès que generaríeu riscos a tercers.

Els principis bàsics en relació amb les agulles i la prevenció de riscos són els
següents:
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Abans de treballar amb agulles:
• Assegureu-vos que teniu un contenidor per a agulles a prop i que té capacitat suficient per a
la quantitat d’agulles que utilitzareu. En cas contrari, contacteu amb el teu tècnic de laboratori.
• El contenidor ha d’estar a prop de la vostra àrea de treball i a l’alçada dels braços.
Durant la sessió de treball:
• No tragueu la protecció de l’agulla fins al moment d’utilitzar-la.
• Eviteu que l’agulla apunti cap a vosaltres o altres persones al voltant. Eviteu els
desplaçaments pel laboratori amb l’agulla a la mà i, si els heu de fer, aviseu els companys en
el moment de fer-los.
• Mai no torneu a posar el caputxó de protecció a l’agulla un cop utilitzada i no intenteu
doblegar-la.
• Manteniu sempre els dits lluny de la punta de l’agulla.
Quan acabeu de fer servir l’agulla:
• Totes les agulles i els estris punyents s’hauran de dipositar als contenidors específics.
• Mai no llenceu una agulla en cap altre contenidor de residus o paperera o la deixeu
abandonada a la zona de treball.
• Per separar l’agulla de la xeringa, utilitzeu els sistemes inclosos a la tapa del contenidor. Mai
no separeu l’agulla de la xeringa emprant els dits.
 En el cas que no pugueu separar l’agulla de la xeringa, dipositeu les juntes al contenidor
d’agulles.
• Mai no poseu els dits dins el contenidor d’agulles.
• Si la punta d’una agulla sobresurt del contenidor, no la toqueu amb les mans.
• Si trobeu una agulla fora del contenidor, aviseu el/la responsable de residus del laboratori.
En cas de dubtes relacionats amb residus, no dubteu a posar-vos en contacte amb el tècnic
de la URV.

11.

CONTROLS DE LES CONDICIONS DEL TREBALL

Durant la vostra tasca a la URV, heu de vetllar per realitzar la feina en situacions segures i
podeu cercar assessorament al responsable de l’activitat, supervisor, l’OPRL i, si escau, al
CSS.
Us informem que la URV realitza controls periòdics de les condicions de treball del personal.
És per aquest motiu que el personal tècnic visitarà els espais experimentals per verificar una
bona praxi.
La mala praxi serà informada al treballador/a pròpiament dit, al seu responsable d’activitat i al
supervisor corresponent, als efectes que aquests considerin oportuns.
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12.

TREBALLS AMB FACTORS DE RISC RELLEVANTS

És possible que, durant la vostra tasca a la URV, hagueu de treballar amb factors de risc
rellevants, els quals implicaran mesures preventives específiques i, si escau, un
assessorament preventiu més detallat.
La informació de tasques rellevants es realitza mitjançant el qüestionari preventiu i la
signatura de la declaració responsable que cada responsable d’activitat realitza per
projecte o activitat. Si el vostre responsable d’activitat informa d’alguna tasca rellevant que us
implica, des de l’OPRL ens posarem en contacte amb vosaltres per iniciar la gestió
corresponent.
Tanmateix, si en qualsevol moment durant la vostra tasca a la URV considereu que la
tasca que realitzeu requereix més informació i/o formació preventiva de la que teniu o
rebeu, no dubteu a fer-ho saber a l’OPRL per qualsevol dels mitjans abans esmentats
(responsable d’activitat, supervisor, OPRL o CSS).
Recordeu que la URV disposa d’instruccions de treball que resumeixen els requeriments de
seguretat bàsics. Els podeu trobar a l’enllaç següent:
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/C_instruccions.htm

13.

AUTORITZACIONS I PERMISOS DE TREBALL

Hi ha tasques que requereixen, prèviament al seu inici, una autorització expressa i/o un
permís de treball.
A tall d’exemple, cal que sapigueu que la URV té regulat el treball experimental fora de
l’horari habitual, per la qual cosa l’accés i treball a la URV fora de l’horari habitual
necessitarà una informació i autorització específica del vostre responsable d’activitat.
Altres tasques que requereixen permisos i/o autoritzacions específiques són el treball en
espais confinats, l’accés a cobertes o soterranis i el trasllat a altres centres no URV i/o països
estrangers.
En relació amb el trasllat a altres centres no URV i/o països, caldrà que el vostre responsable
d’activitat n’informi l’OPRL mitjançant el qüestionari preventiu/declaració responsable i també
les unitats URV corresponents (p. ex., el servei de recursos humans, la direcció del
departament, els tècnics d’assegurances en la mobilitat, etc.), per tal que la institució pugui
gestionar el que correspongui, prèviament al trasllat.

14.

ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA
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El principi bàsic a la URV, en cas d’emergència, és:
1. PROTEGEIX-TE.
2. AVISA (el teu responsable d’activitat i/o la consergeria del centre, que és el centre de
control, i/o el 112).
3. ACTUA, si pots i estàs preparat per actuar.
Podeu trobar les consignes d’actuació en el següent enllaç:
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/docs/nous/p_emergencia/consignes_actuacio.pd
f
Els centres URV tenen identificades les rutes i sortides d’emergència, cintes d’emergència i
altres infraestructures destinades a ser emprades en cas d’emergència. Abans de començar
a treballar a la URV, familiaritzeu-vos amb les rutes d’evacuació del centre més
pròximes al vostre lloc de treball, les sortides d’emergència del centre i els punts de
trobada.
Podreu trobar la informació dels punts de trobada de cada campus i edifici en el següent
enllaç. Els veureu físicament als edificis. Busqueu-los abans d’iniciar la vostra activitat laboral
a la URV.
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/04_plans_centres.html
En cas d’emergència, haureu de seguir les instruccions de l’equip d’emergència, que
identificareu per l’armilla identificativa. Les consignes bàsiques són les següents:
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/docs/nous/p_emergencia/consignes_actuacio.pd
f
Com a personal URV, podreu ser nomenats membre de l’equip d’emergència del centre on
desenvolupeu les vostres tasques i, atès que no és un càrrec, sinó una obligació derivada de
la Llei 31/95 de 8 de novembre, no s’hi pot renunciar.
Podeu trobar la informació de les dades de contacte dels membres d’emergència de cada
centre URV en el següent enllaç:
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/04_plans_centres.html
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15.

FORMACIÓ PREVENTIVA

Prèviament a incorporar-vos al lloc de treball de manera efectiva, haureu de realitzar i aprovar
una formació preventiva a distància.
Amb la formació a distància aprovada, podreu incorporar-vos al lloc de treball i realitzar els
cursos de formació en PRL que corresponguin als perfils d’activitat URV del vostre lloc de
treball així com els específiques que es considerin necessaris. La formació en PRL és
obligatòria.
La formació preventiva per al desenvolupament del teu treball està vinculada als perfils
d’activitat URV i són de caràcter obligatori. Sereu convocats formalment pel Servei de
Recursos Humans (RH) o l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), i haureu de realitzar el
curs, a més de demostrar-ne l’aprofitament mitjançant una prova.
Informeu-vos de quins són els cursos de formació preventiva bàsica i obligatòria per al vostre
lloc de treball i, si escau, sol·liciteu al vostre responsable d’activitat tota aquella formació
preventiva addicional que considereu necessària.

16.

OBLIGACIÓ DE LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT

Teniu dret a la revisió del vostre estat de salut segons la normativa de riscos laborals i els
riscos del lloc de treball. L’oferiment respecte de la vigilància de la salut es realitza anualment
per correu electrònic i el treballador/a pot sol·licitar cita mitjançant una plataforma situada a la
Intranet, a la qual accedireu utilitzant la contrasenya i els usuaris corporatius.
Podreu trobar l’accés a la plataforma aquí:
http://tramits.urv.cat:82/continguts/cpvsalut.html
El Comitè de Seguretat i Salut de la URV va acordar que, en iniciar l’activitat laboral a la
URV, la vigilància de la salut inicial és obligatòria i també que, en funció dels perfils
d’activitat URV, n’existeixen uns amb una vigilància de la salut obligatòria periòdica i
també amb vacunacions relacionades. El Consell de Govern del 7-3-13 va aprovar aquesta
identificació.
Podeu trobar la relació entre perfils d’activitat i la vigilància de la salut en el següent enllaç i
en l’apartat 6.4.
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/docs/nous/procediments/PGPRL-22.pdf
Per tant, un cop hagueu signat el contracte laboral, haureu de sol·licitar cita prèvia per
realitzar-vos la vigilància de la salut inicial en un termini no superior a 2 dies des de la
signatura del contracte i haureu d’enviar l’evidència a l’OPRL. Haureu de comprovar,
prèviament a l’inici de l’activitat laboral, si els perfils d’activitat del vostre lloc de treball,
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identificats pel vostre responsable d’activitat, estan afectats per una periodicitat obligatòria i/o
vacunacions.
No obstant això, si, en virtut dels vostres drets fonamentals, no us voleu realitzar la vigilància
de la salut, haureu d’enviar la renúncia per escrit a l’OPRL. Trobareu el full de renúncia a
l’enllaç de la cita prèvia abans esmentat i l’haureu d’enviar a l’OPRL en el termini establert.
Us informem que, a conseqüència de la vigilància de la salut que us realitzareu, la URV
únicament rebrà el certificat d’aptitud i, si escau, recomanacions per a l’adaptació del lloc de
treball en els termes que la llei indica i el facultatiu indiqui. Vosaltres rebreu el resultat complet
de les proves que us han realitzat amb les dades privades, a les quals la URV no tindrà
accés.
Podeu trobar la normativa que regula la realització de la vigilància de la salut a la URV en el
següent enllaç:
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/docs/nous/procediments/PGPRL-12.pdf
Per bé que teniu dret a realitzar-vos una revisió anual, si considereu que les vostres
condicions de salut o l’exposició a factors de risc s’han modificat de manera substancial i cal
tornar a revisar l’estat de salut envers els riscos laborals, podeu sol·licitar a l’OPRL,
mitjançant el vostre responsable d’activitat, una segona revisió a l’any.

17.

NECESSITAT DE COMUNICAR LES SENSIBILITATS ESPECIALS

Podeu comunicar qualsevol sensibilitat especial (embaràs, maternitat, lactància, al·lèrgies,
sensibilitats concretes, minusvalideses o lesions, etc.) que considereu rellevant i que hagi de
ser coneguda per la institució per tal de poder-vos protegir adequadament.
Podeu trobar el procediment per comunicar una sensibilitat especial en el següent enllaç:
http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/docs/nous/procediments/PGPRL-05.pdf

18. OBLIGACIÓ DE COMUNICAR ELS ACCIDENTS I/O INCIDENTS
SUCCEÏTS
Qualsevol accident o incident (succés que no ha causat lesió o dany, però que, en
circumstàncies diferents, sí que ho hauria fet) patit a la URV o a conseqüència de la tasca
realitzada a la URV, ha de ser reportat immediatament al responsable de l’activitat i,
posteriorment, als agents URV que indicats en la normativa.
Podeu accedir a aquesta normativa en el següent enllaç:
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http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/docs/nous/procediments/PGPRL-09.pdf
Tot accident i incident seran investigats internament i caldrà que participeu de forma proactiva
per tal de cercar la proposta de mesures correctores o preventives orientades a evitar-ne la
repetició.
Si l’accident que es pateix requereix assistència sanitària, caldrà que:


Us traslladeu al centre assistencial competent, si escau, trucant al 112.



Comuniqueu aquest fet a la següent adreça electrònica URV:
a. Correu electrònic adreçat a atenciosanitaria@urv.cat

I còpia del correu al responsable de l’activitat i el supervisor.
Al correu electrònic, s’haurà d’indicar una breu descripció dels fets, el dia i l’hora de
l’esdeveniment; recordeu que hi ha terminis per comunicar els accidents laborals i que
teniu la informació a l’enllaç indicat abans.
Els centres assistencials competents són els següents:


Per al personal amb una relació contractual en el règim de la Seguretat Social:
Mútua d’accidents del treball ACTIVA MÚTUA 2008:
http://www.activamutua.es/ca/la-mutua/centros-hospitalarios/



Per al personal amb una relació contractual en el règim de classes passives
(MUFACE): al servei assistencial concertat pel treballador/a adscrit a MUFACE.

19. DOCUMENTS DE GESTIÓ PREVENTIVA A LA URV
La documentació de prevenció de riscos laborals de la URV es troba a la
INTRANET/SUPORT/PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS i està organitzada en els
documents següents:


Manual de prevenció. Pla de prevenció

http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/docs/nous/MPRL.pdf
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Procediments

http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/B_procediments.htm


Instruccions de treball

http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/C_instruccions.htm


Registres

http://tramits.urv.cat:82/continguts/prevencio/02_Man_formularis.html


Fitxes de protecció i prevenció

http://intranet.urv.cat:8081/continguts/prevencio/fitxesProteccio.htm


Mesures de protecció i prevenció

http://intranet.urv.cat:8081/continguts/prevencio/mesures.html


Fitxes de seguretat dels equips de treball

http://intranet.urv.cat:8081/continguts/prevencio/fitxesSeguretat.htm


Altres documents rellevants de consulta obligatòria

http://intranet.urv.cat:8081/continguts/prevencio/index.html

Així mateix, la unitat concreta on desenvolupareu les tasques disposarà de la seva
pròpia documentació preventiva específica, que haureu de llegir, entendre i aplicar i, en
cas de dubte, haureu d’adreçar-vos al vostre responsable d’activitat.

20. REFERÈNCIES


Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Manual de Prevenció de Riscos Laborals de la
URV (MODEL URV).



IT-PGPRL-03-01 Gestió preventiva bàsica per realitzar vinculada a la contractació
laboral i prèvia a l’inici d’una activitat de risc rellevant.
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IT-PGPRL-04-17. Manual d’instruccions, normativa interna de prevenció de riscos
laborals, informació de risc i mesures de prevenció i protecció de la URV.



Guia de criteris preventius de la URV.



Programa d’informació i formació del lloc de treball o funció i les mesures de protecció
i prevenció associades.



OHSAS 18001:2007. Sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals.



Pla d’Acollida de cada unitat i/o grup de recerca.

Llista indicativa, però no exhaustiva.
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1. OBJECTE
Definir el marc general que a la URV s’haurà de seguir per a identificar i avaluar els
factors i els riscos psicosocials al personal URV.

2. ABAST
Aquesta instrucció afecta a tot el personal URV.

3. DEFINICIONS

Factor de risc psicosocial: característiques de les condicions del treball i , sobretot, de
l’organització que afecten la salut de les persones mitjançant els mecanismes
psicològics i fisiològics.
Personal URV: Personal de la comunitat universitària amb nòmina URV.

4. NORMATIVA
-

Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
RD 39/97, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de serveis de
prevenció.
NTP INSHT 450/702/703
Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV

Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.

5. RESPONSABILITATS

Grup de treball: treballar conforme al mètode aprovat per tal de realitzar la
identificació i avaluació dels factors i riscos psicosocials a la URV i informar al CSS
del seu desenvolupament i conclusions.
Treballadors/es URV: participar en l’avaluació proposant accions de millora, si escau.
Responsable d’activitat i Supervisor: Motivar al personal al seu càrrec per a què
participin en l’avaluació pròpiament dita.
Comitè de seguretat i salut: Les descrites a la normativa vigent.
IT-PGPRL-19-01 Mètode per identificar i avaluar factors i riscos psicosocials a la URV
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Comissió de Prevenció de riscos laborals delegada del Consell de Govern: Aprovar el
mètode per a la realització de l’avaluació de riscos i prioritzar les mesures preventives
que se’n deriven. Informar al Consell de Govern seguint la normativa URV.

6. PROCÉS
La metodologia per a avaluar factors i riscos psicosocials a la URV seguirà les fases
indicades a les notes tècniques de prevenció de l’INSHT les quals són tres:

-

Fase 1: Anàlisi dels factors de risc psicosocial o dimensió
cognitiva de l’avaluació.
Fase 2: Avaluació de riscos
Fase 3: Activitat preventiva derivada

Cada fase estarà formada per les següents parts:
Fase 1: Anàlisi dels factors de risc psicosocial o dimensió cognitiva de
l’avaluació.
-

Fase 1.1: Identificació dels factors de risc
Fase 1.2: Elecció de la metodologia i tècniques d’investigació a aplicar
Fase 1.3: Planificació i realització del treball de camp

Fase 2: Avaluació de riscos
-

Fase 2.1: Anàlisis de resultats i elaboració d’informe
Fase 2.2: Planificació de millores

Fase 3: Activitat preventiva derivada
-

Fase 3.1: Execució de millores
Fase 3.2: Seguiment i control de les mesures adoptades

La identificació de factors i l’avaluació de riscos psicosocials a la URV seguirà els
següents punts:
-

6.1 Elecció del mètode.
6.2 Definició de l’abast i participació de l’avaluació.
6.3 Creació d’un grup de treball específic.
6.4 Realització de la tasca tècnica per a identificar i avaluar.
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6.1 Elecció del mètode:
En relació al mètode elegit, aquest haurà de garantir el compliment de l’article 5.3 del
reglament dels serveis de prevenció.
El mètode elegit serà consultat als delegats de prevenció en compliment de l’article
3.2 reglament dels serveis de prevenció i l’article 33.1.b) i 36.1.c) de la Llei de
prevenció de riscos laborals, aprovat per la comissió delegada de Consell de Govern
i informat al Consell de Govern.
L’acord del mètode consultat i acordat amb els delegats de prevenció es signarà i
formarà part de la documentació de l’avaluació pròpiament dita. A l’annex I s’adjunta
còpia del mètode consensuat amb el CSS i aprovat per la Comissió de Prevenció de
Riscos Laborals delegada de Consell de Govern.

6.2 Definició de l’abast i participació de l’avaluació:
L’avaluació de riscos psicosocial haurà d’abarcar a tot el personal de la URV i tots els
llocs de treball.
La metodologia haurà de permetre la màxima participació i es facilitarà mitjançant
preavís i informació prèvia.
6.3 Creació d’un grup de treball específic:
Es crearà un grup de treball específic per a planificar el procés de l’avaluació de
riscos psicosocials, aquest haurà d’informar regularment al CSS del desenvolupament
del treball realitzat així com del calendari de reunions que acordi.
El grup de treball estarà format per una part de representants institucional i una altra
dels treballadors/es, aquest grup estarà composat per la següent estructura:
-

President del CSS ( que exercirà la presidència del grup de treball)
Un membre de la gerència.
Un membre del servei de RH.
Un membre per part de l’empresa.
4 membres de la part social, dels quals com a mínim 2 hauran de ser
delegats de prevenció.
1 tècnic de l’OPRL de la URV
Tècnics externs, del SPA, com assessors en avaluació de riscos
psicosocials.
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Es podrà, si escau, convidar experts en la matèria, amb veu i sense vot.
El grup de treball haurà de realitzar les següents tasques:
1. Classificar el 100 % dels llocs de treball i treballadors/es URV en N llocs de treball
homogenis.
2. Acordar un calendari de treball i les normes de funcionament internes.

3. Adaptar el qüestionari de l’avaluació a les característiques organitzatives del
treball a la URV.
4. Decidir les condicions per a garantir la confidencialitat i l’anonimat dels
treballadors/es en totes les fases de l’avaluació.

5. Acordar i preparar el procés d’informació i sensibilització dels treballadors/es amb
l’objectiu de maximitzar el % de participació.
6. Preparar les condicions de treball de camp (sessions informatives de
sensibilització, realització del qüestionari presencial, on line ect.).
7. Analitzar les dades i identificar els riscos psicosocials de forma concreta i no
general.
8. Valorar en funció del % de participació i el mètode a seguir, les actuacions a
realitzar.
9. Elaborar taules de priorització de mesures preventives i planificar l’activitat
preventiva seguint la normativa vigent, la interna de la URV i el propi mètode.
10. Presentar al CSS els resultats preliminars i l’informe definitiu, incorporant si escau
propostes de millora.
11. Valorar i constituir, si escau, els cercles de prevenció amb l’objectiu d’abordar les
dimensions més desfavorables.
12. Dinamitzar els cercles de prevenció.
13. Acordar i realitzar la forma de seguiment de les mesures preventives i la
planificació de l’acció preventiva i informar al CSS.
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6.4 Realització de la tasca tècnica per identificar i avaluar riscos:
L’avaluació de riscos es realitzarà seguint l’indicat a la llei de prevenció de riscos
laborals i la normativa pròpia de la URV aprovada per Consell de Govern.

7. FLUXOGRAMA
No aplica

8. DOCUMENTS I REGISTRES
Annex I: signatura de l’acord del mètode CoPsoQ ISTAS 21
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Annex I. Acord per a la utilització del mètode CoPsoQ‐istas21.
Reunits els membres del Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat Rovira i Virgili,
representació de l’empresa i delegats i delegades de prevenció, acorden la utilització
del mètode CoPsQ‐istas21 per l’avaluació i prevenció dels riscos psicosocials, acceptant
les condicions de la llicencia d’ús d’aquest mètode i en les condicions següents:
1. El CoPsoQ‐istas21 s’utilitzarà per l’avaluació i prevenció dels riscos psicosocials i
la seva prevenció en origen. (eliminar‐los o disminuir‐los).
2. L’àmbit d’aplicació serà del 100% de la plantilla de la URV.
3. Es garantirà la participació dels agents socials en tot el relacionat amb l’ús del
mètode CoPsoQ‐ISTAS21.Per acordar i impulsar el procés es crearà un grup de
treball amb la finalitat d’acordar els següents aspectes:
a) Les condicions de treball de camp: adaptació del qüestionari de
determinació de les unitats d’anàlisi, forma de distribució,
resposta i recollida de qüestionari com preservar l’anonimat i la
confidencialitat.
b) L’origen dels riscos i les mesures preventives necessàries per
disminuir‐los o eliminar‐los.
c) La priorització i dates d’actuació de les mesures preventives
acordades.
d) El seguiment i avaluació de la implementació de les mesures
preventives.
e) Les accions encaminades a informar a la plantilla, així com
garantir la seva participació.
f) Presentar en el Comitè de Seguretat i Salut els acords que estimi
oportuns.
4. El grup de treball estarà format per representants de l’administració, per
delegats i delegades de prevenció i comptarà amb l’assessorament l’Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals de la URV (OPRL) , del Servei de Prevenció Aliè de
la URV, i si escau de convidats.
5. Totes les persones del grup de treball disposaran d’una còpia del manual del
mètode, així com dels annexos. El grup de treball elaborarà un calendari de
reunions i funcionarà mitjançant convocatòries i ordre del dia, reflectint‐se en

l’acta els acords aconseguits en cada reunió i les persones que hi ha participat.
Les persones que no puguin acudir a la reunió ho comunicaran amb antelació.
6. El qüestionari no es modificarà excepte en les preguntes i formes que descriu i
autoritza el mètode.
7. A l’informe de resultats dels qüestionaris es generarà el document d’indicadors
d’igualtat que es remetrà a l’Observatori de la Igualtat de la URV que és qui està
negociant plans i mesures. Si per raons de confidencialitat el grup de treball
acorda l’eliminació de la pregunta sexe de qüestionari, aquesta clàusula no
podrà fer‐se efectiva.
8. La resposta al qüestionari es personal, voluntària, confidencial i anònima.
9. L’objectiu de taxa de resposta es fixa en el 100% de la plantilla ocupada en
l’àmbit que es defineix en la clàusula 2. Es distribuirà el qüestionari a la totalitat
de les persones que treballen en aquest àmbit, independentment de qualsevol
altre condició social (sexe, edat, nivell d’estudis...), d’ocupació (tipus de
contracte...) i de treball (jornada, torn...).
10. Per garantir la confidencialitat dels qüestionaris seran tractats per persones
(alienes o no a l’empresa) que assumeixin i compleixin rigorosament amb tots i
cadascun dels preceptes legals i ètics de protecció de la intimitat i de les dades
e informacions personals. La designació d’aquestes persones haurà d’oferir
confiança a la representació sindical i la direcció de l’empresa. Els qüestionaris i
les bases de dades, amb la informació codificada seran custodiats pel personal
tècnic acreditat i subjecte al manteniment del secret, i es destruiran una vegada
finalitzat el procés. S’exigirà que el personal tècnic es comprometi expressament
a mantenir l’anonimat en l’informe de resultats de manera que no puguin ser
identificades les respostes de cap persona.
11. La totalitat de la plantilla implicada en el procés d’avaluació i prevenció té dret
a:
a) Conèixer els objectius dels mateix i els terminis d’execució , així com
els noms de les persones que formen part del grup de treball
b) Participar lliurement en la resposta i entrega del qüestionari.
c) Estar informat de l’estat i del procés.

d) Participar en el procés d’identificació de l’origen dels riscos, així com
de les mesures preventives i la seva implementació , en els termes
que acordi el grup de treball.
e) Rebre el resum dels principals resultats obtinguts en l’avaluació de
riscos i en la planificació de la activitat preventiva, tant pel que fa a
l’empresa general, com pel que fa a les unitats d’anàlisi amb les que
participa.
12. El temps de qualsevol de les persones de l’empresa que intervinguin en alguna
de les fases de implementació del mètode serà considerat a tots els efectes,
temps efectiu de treball.
13. La direcció de l’empresa es compromet a aplicar les mesures preventives
acordades en el grup de treball, consultades i acordades en el Comitè de
Seguretat i Salut, aprovades per la Comissió delegada de Prevenció de Riscos
Laborals i informat al Consell de Govern de la URV.
14. S'exigirà que tot el personal tècnic (aliè a l'empresa o no) que treballarà a la
implementació de la metodologia CoPsQ‐istas21 es comprometi expressament
a assumir cadascuna de les clàusules contingudes a l'acord.
15. Ambdues parts manifesten expressament el caràcter obligatori i aplicable del
present acord, així com el compromís del seu compliment.

Tarragona, 14 de novembre de 2014
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Des
scripció
Actualiització de la instruccció aprov
vada pel CdG
C
del 111/07/13 in
ntroduint la
l
definiciió de mes
sures cauttelars, la figura del secretari de la ins
strucció, ells
terminiis en totes les fases i més conc
creció de la
a fase II.b ,,III i IV.
Actualiització de la instruccció aprovada pel Cd
dG del 18/112/15 en els
e apartatts
del pre
eàmbul, pe
eritatge i se
eguiment, incorporac
ció del títool a tots els
s annexos i
s’inclou
u la referèn
ncia al cod
di de bones
s pràctique
es per prevvenir l’asse
etjament.
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1. P
PREÀMBU
UL
La U
Universitat Rovira i Virgili
V
vol acconseguir un entorn de treball saludable, productiu
u,
segu
ur i respecttuós per a totes les p
persones.
Tote
es les done
es i homes
s que treb
ballen a la URV tene
en el dret dde ser res
spectats i al
a
mate
eix temps tenen l’ob
bligació de
e tractar le
es persone
es amb less quals es relacionen
amb
b el respe
ecte que es
e mereixe
en, així com
c
de co
ol·laborar perquè to
othom sigu
ui
resp
pectat.
D’accord amb aquest
a
prin
ncipi, la UR
RV consid
dera que l’a
assetjame nt psicològ
gic, labora
al,
sexu
ual, per rao
ons de sex
xe, orienta
ació sexuall i/o de la identitat seexual, racis
sme, religió
o alltres no es
e pot perrmetre ni tolerar so
ota cap circumstànccia dins dels
d
espais
unive
ersitaris. Tampoc
T
no
n pot serr ignorat i, si és ell cas, s'haa de sanc
cionar amb
conttundència.
Per tal d’aconsseguir aqu
uest object iu, cada una de les persones dde l’organització i, en
espe
ecial aque
elles amb responsa
abilitats de
e govern i direccióó, han d’assumir la
resp
ponsabilitatt que els correspon i, per tan
nt, han de
e vetllar peer evitar le
es accionss,
comportamentts o actitud
ds que sig
guin o puguin ser ofe
ensius, huumiliants, degradants
d
s,
mole
estos, hosstils o intim
midadors p
per a altri.. Han d’ac
ctuar en toot momen
nt de forma
adeq
quada i so
olidària da
avant aque
estes situa
acions, que han de denunciar, i han de
dona
ar suport a les persones que ells pateixin..
D’alttra banda,, la URV es comprromet a elaborar
e
un codi dee bones pràctiques
p
,
difon
ndre tant el
e presentt protocol com el co
odi pròpiament dit i facilitar oportunitat
o
ts
d’info
ormació i formació a tots els seus mem
mbres i, en
n especial, a les perrsones amb
resp
ponsabilitatts de gov
vern i dirrecció perr tal de contribuir a crear una majo
or
consscienciació
ó sobre aquest
a
tem
ma i a te
enir un millor
m
coneeixement dels dretss,
oblig
gacions i responsabi
r
ilitats de ccada perso
ona. Així mateix,
m
la URV dona
arà suport i
assisstència esspecífica a les perso
ones que pateixin
p
aq
questes sittuacions mitjançant
m
la
desig
gnació de
e dues o més perssones de referència
a, amb laa formació
ó i aptituds
nece
essàries per
p desenv
volupar aq
questa fun
nció; articu
ularà i doonarà a co
onèixer le
es
diferrents vies de
d resoluc
ció d’aquesstes situacions dins de
d la Univeersitat, i ga
arantirà que
totess les denú
úncies es tractin am
mb rigor i es
e tramitin
n de formaa justa, rà
àpida i amb
conffidencialitat i que no existeixi
e
ca
ap tipus de
e represàlia
a.

2. O
OBJECTE
Asse
egurar un procedime
ent intern, mitjançan
nt el qual la URV p ugui proto
ocol·litzar la
comunicació, l’estudi, la
a resoluci ó i la sa
anció, si escau,
e
sobbre un po
ossible ca
as
odueixi en la comunittat univers
sitària.
d’asssetjament que es pro

IT-PGPRL-19--02 Protoco
ol d’actuació
ó en cas de possible asssetjament

MANUAL DE GE
ESTIÓ DE PREVENCIIÓ DE
RISCOS
R
LA
ABORALS DE LA URV
V
INSTRUCC
CIONS DE TREBALL

C
Codi: IT-PG
GPRL-19-0
02
E
Edició: 2
D
Data: 15/12/2016
P
Pàg.: 3 de 12

3. A
ABAST
Aque
esta instru
ucció general s’apliica en tots els cas
sos en q uè la víc
ctima i/o el
e
pressumpte asssetjador o assetjador
a
ra són pers
sonal de la URV.
Aque
esta instru
ucció queda en su
uspens i completam
c
ment parallitzada si el cas és
é
denu
unciat per la via pena
al, indepen
ndentment de la fase en què ess trobi.

4. D
DEFINICIO
ONS
Perssona de referència:
r
el Codi de condu
ucta europ
peu1 recom
mana que
e l’empresa
desig
gni una o més perso
ones que p
proporcion
nin assesso
orament a les persones que se
senttin assetjad
des i ajudiin a resold
dre la situa
ació en aq
quells casoos que sigui possible
e.
Aque
estes perssones s’ano
omenen p
persona de
e referència
a.
En e
el present document l’expressi ó persona
a de referè
ència es reefereix a qu
ualsevol de
les persones anomenad
a
des, indistin
ntament.
Pèritt o perita: psicòleg
g o psicòlo
oga col·le
egiat que hagi tinguut experiè
ència en la
realització de peritatges
p
d’assetjam
ment i hagi treballat en
e aquest ààmbit.
Perssonal URV
V: personal de la com unitat univ
versitària amb nòminaa URV.
Asse
etjament sexual i ass
setjament p
per raó de
e sexe: aqu
uestes defiinicions es
s recullen al
a
docu
ument “La prevenció i abordatg
ge de l’assetjament sexual
s
i l’asssetjamentt per raó de
sexe
e a l’empre
esa”, del Departame
D
ent de Tre
eball de la Generalitaat de Cata
alunya, que
figurra al punt 7 del prese
ent docume
ent (capíto
ol 1).
Asse
etjament psicològic:
p
aquesta d
definició la
a recull l’In
nstitut Naccional de Seguretat i
Higie
ene en el Treball (IN
NSHT) a le
es notes tè
ècniques de prevencció (NTP), que figuren
al pu
unt 7 del prresent doc
cument (NT
TP 476 i NTP 854).
Messures cauttelars: Aqu
uesta defiinició la recull
r
el protocol
p
pper a la prevenció
p
i
aborrdatge de l’assetjam
ment sexua
al i per ra
aó de sex
xe a l’emppresa del Consell de
Rela
acions labo
orals de Ca
atalunya. C
Comissió d’Igualtat i del
d Tempss de Treballl.
Amb
b relació a definicio
ons d’altre
res tipus d’assetjam
ment, les referèncie
es són le
es
establertes perr la Genera
alitat de Ca
atalunya i//o l’INSHT.

1

Co
odi de conducta sobrre les messures per combatre l’assetjamen
l
nt sexual, inclòs a la
l
Reco
omanació 92/131/CE
9
de
d la Comisssió, de 27 de novemb
bre de 19911, relativa a la protecciió
de la
a dignitat de
e la dona i de
d l’home en
n el treball (Diari
(
Oficia
al L 49 de 224.2.1992).
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5. N
NORMAT
TIVA
•

Llei 7/20
007, de 12
2 d’abril, de
e l’estatut bàsic
b
del trreballador públic

•

Resolucció del Parlament eu
uropeu sobre l’assettjament mooral al lloc
c de treba
all
[2001/2339/(INI)]

•

Llei 31/1
1995, de 8 de novem
mbre, de prrevenció de
e riscos labborals

•

Reial deccret 39/1997, 17 de gene r, sobre el Reglament
R
de
els serveis dee prevenció

•
•

Norma UNE OHSAS 18001::2007
Manual de gestió de preven ció de risc
cos laborals
s de la UR
RV

* No
ota: Aquestta llista de normativa
a no és exh
haustiva.2

6. R
RESPONS
SABILITATS
La p
persona de
e referència
a rep a les presumpte
es víctimes i les inforrma del procés, recu
ull
la de
enúncia i ho
h posa en coneixem
ment del rec
ctor/a; rep informacióó i fa el seg
guiment de
el
cas e
en els term
minis que in
ndica la insstrucció.
Els ttècnics de l’assessorria jurídica de la URV
V exerceixen les funccions del secretari
s
de
l’insttructor/a , exerceixen
n, per indiicació del rector o re
ectora, d’aagent de comunicació
amb
b les diferents parts, i fan el seg
guiment de
e tot el proc
cés.
El C
Comitè de Seguretat
S
i Salut (CS
SS) ha de ser consultat en tot allò relatiu
u a aquestta
instrrucció, i ha
a de design
nar els pèrrits elegible
es per l’ins
structor o innstructora.
L’insstructor o instructora
a i el pèritt o pèrita gestionen el cas enn els term
mes que es
e
desccriuen en aquesta
a
ins
strucció.
ar el present protoc
El C
Consell de Govern ha
h d’aprova
col, garanttir els recu
ursos per a
dese
envolupar-lo i nomen
nar les due
es persones de referè
ència.
El re
ector o recctora, en ca
as que s’e
escaigui, nomena l’in
nstructor o instructora
a i resol en
l’exe
ercici de less seves funcions.

7. P
PROCÉS
Dava
ant d’una denúncia d’un posssible cas d’assetjam
ment, la U RV ha de
e seguir un
proto
ocol estruccturat, que
e es detalla
a en aques
st apartat, i ha de ferr extensiva
a l’obligació
de cconfidencia
alitat en tot el procés a totes les
s persones
s implicadees.
2

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’h
ha de dur a terme en funció de
el
PGP
PRL-17 Iden
ntificació de requisits le
egals i avalu
uació del co
ompliment leegislatiu.
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El C
Consell de Govern ha de nom enar, a prroposta de
el rector o rectora, dues
d
o mé
és
perssones de re
eferència, home i do
ona, per un
n període de
d cinc anyys, que ac
ctuen com a
unita
at de suporrt i assesso
orament d e les perso
ones presu
umptamentt assetjade
es.
d
qu
uatre fases, relaciona
ades entre elles:
El prresent proccediment defineix
Fase
e I: Denún
ncia del ca
as
Fase
e II: Exped
dient inforrmatiu
F
Fase
II a. In
nformació
ó del proto
ocol i valo
oracions in
nicials
F
Fase
II b. Peritatge
P
a
aliè
Fase
e III: Expedient disc
ciplinari
Fase
e IV: Segu
uiment
7.1 F
Fase I: Denúncia del cas
La p
persona de referènc
cia actua com a un
nitat de suport i asssessoram
ment de le
es
perssones pre
esumptame
ent assetjtjades i informa a la pressumpta víctima
v
de
el
funccionament del
d protoco
ol.
La p
persona de referènc
cia, si ho considera
a necessari tant peer la proximitat a le
es
pressumptes vííctimes o amb la prresumpte persona assetjadora
a
a , pot pro
oposar a la
pressumpta vícctima la de
erivació de
el cas a una altra persona
p
dee referènciia. Aquestta
derivvació ha de ser acce
eptada perr la presum
mpta víctim
ma i serà laa segona persona de
referrència la que iniciarà
à, si s’escau, tot el pro
océs.
Es rrecomana que l’espa
ai URV tria
at per rebre
e a la pers
sona presuumptamen
nt assetjada
sigui discret i aquell qu
ue permeti una majo
or privacita
at i anonim
mat de la presumptta
ma.
víctim
La d
denúncia s’ha de fer sempre pe
er escrit i s’ha
s
d’adre
eçar a la peersona de referència
a,
utilitzzant el fo
ormat IT-P
PGPRL-19--02-01 Mo
odel de denúncia
d
pper un po
ossible ca
as
d’asssetjament (veure annex
a
I). Es pot denunciar
d
qualsevool cas d’a
assetjamen
nt
psico
ològic, labo
oral, sexua
al, per raon
ns de sexe
e, per orien
ntació sexuual i/o iden
ntitat sexua
al
o alttres.
Qualsevol perssona que consideri
c
q
que és víctima o cone
eixedora d ’una possible situació
d’asssetjament pot fer la denúncia,
d
sempre qu
ue es prod
dueixi en l’ààmbit de la
a comunita
at
unive
ersitària.
En e
el cas que es rebi una
a denúncia
a per possible assetja
ament per una font que
q no sigu
ui
la prresumpta víctima,
v
la
a persona de referèn
ncia, abans
s d’iniciar qualsevol acció, s’ha
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de p
posar en co
ontacte am
mb aquella per inform
mar-la de la
a denúnciaa rebuda i del
d protoco
ol
que s’iniciarà. En aquestt cas, la vo
oluntat de la presump
pta víctimaa serà prec
ceptiva perrò
no vvinculant.

7
7.2 Fase II:: Expedien
nt informa
atiu

La p
persona de
e referència
a que rep una denún
ncia signada ha d’infformar al rector/a
r
pe
er
tal q
que aquesst incoï, en
n exercici de les se
eves funcions, un eexpedient informatiu i
desig
gni un insttructor o instructora.
En a
aquests exxpedients la
a figura de
el secretari recaurà so
obre un tè cnic/a de l’assessoria
juríd
dica de la URV
U
el qu
ual a més a més i pe
er indicació
ó del rectoor, informa
arà de l’inicci
del p
procés tan
nt la presumpta vícti ma, el pre
esumpte as
ssetjador o assetjad
dora com la
perssona de refferència vin
nculada.
Les comunicaccions de la
a rebuda d
de la denú
úncia des de la perssona de re
eferència al
a
recto
or es realittzarà mitjançant cana
als que garanteixin la
a proteccióó de dades
s i es podrrà
utilitzzar el mod
del adjunt a l’annexx II. A més la perso
ona de refferència in
nclourà una
valoració orien
ntativa del cas
c objecte
e d’estudi.
Asse
essoria jurrídica ha d’informar
d
la presidència del Comitè de Segure
etat i Salu
ut
(CSS
S), perquè
è en doni compte
c
en
n la sessió ordinària següent. LLa informa
ació que es
e
prop
porcioni al CSS no po
ot incloure
e, en cap cas,
c
el nom
m de les peersones im
mplicades ni
n
la id
dentificació
ó dels llocs
s de treba
all afectats. D’aquestta maneraa, es garan
nteix en to
ot
mom
ment la con
nfidencialita
at de les d ades que s’hi
s tractin.
Aque
esta fase implica
i
dues actuaciions difere
enciades i consecutiv
c
ves, que ha
a de lidera
ar
l’insttructor o in
nstructora designat
d
pe
el rector o rectora:
•

Fase
e II a. Inforrmació del protocol i valoracion
ns inicials

•

Fase
e II b. Perittatge aliè

7.2.1
1 FASE II a.
a Informació del pro
otocol i va
aloracions
s inicials

Prim
mer de tot l’instructor o instructo
ora designat pel recttor o rectorra s’entrev
vista amb la
pressumpta vícctima i am
mb el presu
umpte ass
setjador o assetjadoora, per se
eparat I ells
inforrma del pro
otocol URV
V que se sseguirà, i del fet que l’inici del pprotocol és la incoació
d’un expedientt informatiu
u, que pot derivar, si escau, en un expediient discipllinari
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En a
aquest acte
e tant la presumpta víctima co
om el presu
umpte asssetjador o assetjador
a
ra
pode
en anar accompanyatts d’una pe
ersona de la seva co
onfiança i atès que l’assessoria
juríd
dica de la URV actu
ua com a secretari, un tècnic d’aquestaa unitat tam
mbé estarrà
pressent acomp
panyant a l’instructor/
l
r/a
El prresumpte assetjador
a
o assetjad
dora i la prresumpta víctima
v
hann de signar el registrre
sego
ons el qua
al han rebu
ut la inform
mació i han entès la
a instruccióó (veure annex III IT
TPGP
PRL-19-02--02 Justific
cant de re
ecepció de
e la informació del pprotocol d’a
actuació en
cas d
de possible assetjam
ment).
Desp
prés l’instrructor o ins
structora fa
a una prim
mera recollida de daddes i redac
cta actes de
les a
actuacionss que du a terme, le
es quals s’han de lliu
urar al pèrrit o pèrita aliè com a
docu
umentació de suport (vegeu ca
apítol 7.2.2).
L’insstructor o instructorra de l’exxpedient in
nformatiu, si ho coonsidera oportú,
o
po
ot
entre
evistar-se amb totes aquelles persones que, segons el seu ccriteri, pug
guin aporta
ar
inforrmació relle
evant al ca
as.
El te
ermini màxxim d’aque
esta fase d
d’informació
ó del proto
ocol a les parts implicades i le
es
valoracions inicials per part de l’ instructor/a
a no haurria de ser superior a 7 dies a
comptar des de la notificació de la designació
ó com a instructor/a

7.2.2 FA
ASE II b: Peritatge
P
aliè . PERIT
TATGE ALIÈ

mades les parts
p
i reallitzada una
a primera aproximacció, s’inicia
a la fase de
Un ccop inform
perittatge.
El pè
èrit o pèrita
a aliè, eleg
git per l’insstructor/a d’entre
d
els prèviamennt designats pel CSS
S,
s’ha de reunir obligatòria
ament tantt amb la presumpta víctima coom amb el presumptte
etjador o assetjadora
a
a, per sepa
arat, sense
e la presèn
ncia de l’innstructor o instructorra
asse
ni del secreta
ari. Tots dos
d
poden
n anar acompanyan
nts d’una persona de
d la sevva
conffiança.
El p
pèrit o pèrita, si ho
o considerra oportú, pot entre
evistar-se amb tote
es aquelle
es
perssones que, segons el seu criterri, puguin aportar
a
info
ormació relllevant al cas.
c
Amb
b la inform
mació recollida de le
es entrevis
stes, el pè
èrit o pèritta ha de redactar
r
un
inforrme, que ha de lliurarr a l’instrucctor o instructora de l’expedient
l
t informatiu
u.
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El te
ermini màxxim d’aques
sta part d’e
entrevistes
s i lliurament de l’infoorme per part del pèrrit
o pè
èrita a l’in
nstructor/a, no haurria de serr superior a 1 mess a compttar des de
l’envviament de
e la docume
entació pe
er part de l’instructor/a

L’info
orme del pèrit
p
o pèritta ha d’inc loure, com
m a mínim, els punts ssegüents:
a
a) Exposicció del cas..
b
b) Tipologiia del cas.
cc) Declara
ació del re
esultat, en què es decantarà
d
claramentt per una d’aqueste
es
possibilitats:
• SÍ
S existeixe
en indicis d
d’un possib
ble cas d’assetjamennt.
• NO
N existeix
xen indiciss d’un pos
ssible cas d’assetjam
ment, i es tracta d’un
p
possible
ca
as de:
o Conflicte interp
personal
o Denúncia mali ntencionad
da
o Altre
es (que calldrà definirr)
d
d) Fets objjectius en què es bassa la decla
aració de possible
p
asssetjament o no.
e
e) Propostta de mesures corrrectores i/o preventives, i/o d’assistèn
ncia i/o de
mediaciió, si escau
u.
f) Llista de
el personal, dies i ho
ores de les entrevistes i les actees.
g
g) Annexo
os.

A pa
artir de l’in
nforme de
el pèrit o p
pèrita i de
e les seve
es pròpies dades, l’iinstructor o
instrructora ha de redacta
ar un docu ment de conclusions
s i propostees, que ha
a d’elevar al
a
recto
or o rectora
a, a la pres
sumpta vícctima i al presumpte assetjadorr o assetjad
dora.
L’insstructor o in
nstructora pot sol·lici tar l’estudii del cas a un segon pèrit o pèrrita.
El te
ermini màxim per sol··licitar i obttenir un no
ou estudi del cas no hhauria de ser
s superio
or
a 2 ssetmanes a comptar des de la data de fin
nalització del
d primer iinforme.
Si e
el pèrit determina que hi ha indicis pe
er classifica
ar el cas com a as
ssetjament,
l’insttructor o in
nstructora obligatòria
ament ha de fer arrribar el seuu informe al rector o
recto
ora en el te
ermini màx
xim de qua
atre dies po
osteriors a la rebudaa de l’inform
me del pèrrit
o pè
èrita, per tal
t que aquest, en e
exercici de
e les seve
es funcionss, incoï un
n expedien
nt
disciiplinari.
Tantt el pèrit co
om l’instructor/a pod
dran propos
sar amb caràcter preeventiu i degudamen
nt
motivades, tan
ntes mesurres cautela
ars com co
onsideri oportunes, diirigides a la segureta
at
de la
a presumpta víctima.
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L’insstructor s’h
haurà de pronunciar
p
necessàriiament sob
bre la proccedència o no de le
es
mesures caute
elars.
En ccas que el pèrit o pè
èrita determ
mini que no
n hi ha ind
dicis objecctius per classificar el
e
cas com a asssetjament i, per con
ntra, hi ha
agi causes
s per classsificar el cas
c com un
confflicte interp
personal, podrà
p
actu
uar com a mediadorr o recom
manar els afectats
a
ells
servveis de me
ediació que
e la URV pugui ofe
erir; aquest fet ha dee constar a l’informe
aban
ns esmenta
at.
El te
ermini màxim per inic
ciar la med iació no ha
auria de se
er superiorr a una setm
mana .
En e
el cas que
e el pèrit o pèrita indiqui a l’informe que
q
hi ha indicis de
e denúncia
malintencionad
da, l’instru
uctor o i nstructora de l’exp
pedient innformatiu ho ha de
r
o re
ectora per tal que pugui prend
dre les meesures opo
ortunes, en
comunicar al rector
ercici de le
es seves fu
uncions. Ell termini màxim
m
per indicar quee s’està da
avant d’una
l’exe
posssible falsa denúncia no
n serà su
uperior a quatre dies ; en el maateix termin
ni de quatrre
dies que hi ha
a per pres
sentar l’info
orme al re
ector, l’insttructor/a hha de decidir si s’ha
edient, si s’ha d’arrxivar el cas, o si
s hi ha una denú
úncia falsa
d’inccoar expe
malintencionad
da .
En e
el cas que l’expedien
nt informattiu no deriv
vi en un ex
xpedient diisciplinari, el CSS i la
perssona de referència n’han de se
er informatts via l’ass
sessoria juurídica de la URV. La
pressidència de
el CSS informarà a
als membres en la reunió orddinària pos
sterior a la
pròpiamen
reso
olució de l’e
expedient informatiu
i
nt dit.
Un ccop el recctor o recto
ora hagi re
ebut l’inforrme positiu
u per posssible assettjament, en
l’exe
ercici de les seves fu
uncions, de
ecidirà sob
bre la incoa
ació d’un eexpedient disciplinari
d
i
l’apliicació de mesures
m
preventivess si escau i assessorria jurídica haurà d’in
nformar a la
pressidència de
el CSS i a la persona
a de referè
ència i també s’inform
marà als membres
m
de
el
CSS
S en la reun
nió ordinàrria posterio
or

7
7.3 Fase IIII: Expedient discipliinari
El re
ector o recctora ha de
e nomenar un instruc
ctor o instru
uctora per a l’expedient, el qua
al
no p
pot ser la mateixa persona q
que ha ins
struït l’exp
pedient infformatiu, i mitjançan
nt
l’asssessoria ju
urídica de
e la URV,, s’ha d’informar la
a personaa de referència i la
pressidència de
el CSS, els
e membrres del CSS
C
seran informatss la sessió ordinària
segü
üent.

La in
nformació que es prroporcioni al CSS no
o pot incloure, en caap cas, el nom de le
es
perssones imp
plicades nii la identiificació de
els llocs de
d treball afectats. D’aquestta
man
nera, es ga
aranteix en tot momen
nt la confid
dencialitat de les daddes que s’h
hi tractin.
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L’insstructor o instructorra de l’exxpedient in
nformatiu ha de lli urar a l’in
nstructor o
instrructora dessignat pel rector o re
ectora una
a còpia de l’informe ddel pèrit o pèrita i de
el
seu informe, i ha de qu
uedar a la
a seva dis
sposició, sense fer ccap introm
missió en el
e
nari, si no és requeri t pel mateix instructo
or o instrucctora.
proccés disciplin
L’insstructor o in
nstructora ha de reso
oldre l’expedient disc
ciplinari enn el temps i forma que
la normativa que regula els exp
pedients disciplinaris
s dicti i ppot entrevistar-se, en
ercici de le
es seves funcions,
f
a
amb quals
sevol perso
ona que, ssegons el seu criterri,
l’exe
pugu
ui aportar dades
d
d’intterès per a
al cas objecte d’estud
di.
Tantt la presum
mpta víctim
ma com e
el presump
pte assetja
ador o asssetjadora poden
p
ana
ar
acom
mpanyats, en totes le
es actuacio
ons, d’una
a persona de
d la sevaa confiança
a i atès que
l’asssessoria ju
urídica de la URV a
actua com
m a secretari, un tèccnic d’aqu
uesta unita
at
tamb
bé estarà present
p
aco
ompanyan
nt a l’instruc
ctor/a.
L’insstructor o instructora
i
a, en el terrmini marc
cat per la normativa correspon
nent, ha de
pressentar un in
nforme al rector
r
o re
ectora, el qual podrà prendre lees mesures
s oportune
es
en l’e
exercici de
e les seves
s funcions.
El te
ermini màxim per presentar
p
lla propostta al recto
or o rectoora no hau
uria de se
er
supe
erior cinc mesos
m
i mig
g a compta
ar des de la incoació de l’expeddient discip
plinari.
L’insstructor/a podrà
p
prop
posar, degu
udament motivat,
m
un
na proposta
ta de canv
vi d’ubicació
de lloc de tre
eball, indic
cant les m
mesures qu
ue propos
sa, per tall que l’ass
setjador/a i
asse
etjat/da no convisquin al mateiix ambientt laboral o de treball.. Aquestes
s proposte
es
sera
an gestiona
ades per la
a institució..
ector o recctora, mitja
ançant l’asssessoria jurídica de la URV, hha de com
municar a la
El re
perssona de re
eferència i a la pressidència de
el Comitè de Segureetat i Salut (CSS) le
es
mesures aplica
ades deriv
vades de l’’expedient disciplinarri. Els mem
mbres del CSS seran
inforrmats a la reunió
r
ordinària postterior.
ermini màxxim per infformar a la
a de referè
ència i preesidència del
d CSS no
a persona
El te
haurria de ser superior
s
a tres dies a comptar des
d de la data
d
de la rresolució del
d rector/a
a.
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7
7.4 Fase IV
V: Seguime
ent
La p
persona de
e referència
a ha de ferr un seguim
ment dels casos
c
posiitius d’asse
etjament un
cop transcorre
eguts dos
s mesos, a compta
ar des de la finalitz
tzació de l’expedien
nt
disciiplinari. Aq
quest segu
uiment s’ha
a de dur a terme am
mb una enttrevista personal amb
la vícctima a pa
artir de la qual redacta
arà un info
orme valora
atiu adreçaat al rectorr o rectora..
ent les persones de referència
a poden demanar innformació a qualsevo
ol
Conssegüentme
mem
mbre de la
a comunitat universsitària, el qual estarrà obligat a col·laborar, en el
e
subm
ministre de
e la informa
ació per ta l de fer l’informe valo
oratiu del sseguiment.
s
L’asssessoria ju
urídica de la URV in
nformarà la
a presidènc
cia del CS
SS de les conclusion
c
del sseguiment del cas qu
ue la perso
ona de refe
erència ha realitzat.

8. D
DOCUMEN
NTS I REG
GISTRES
•

Annex I: Model de denún
ncia (IT-PG
GPRL-19-0
02-01 Moddel de de
enúncia pe
er
assetjam
ment a la URV
U
)

•

Annex II: Model de
d carta ad
dreçada al rector o re
ectora

•

Annex III: Justific
cant d’inforrmació dell protocol (IT-PGPRL
(
L-19-02-02
2 Justifican
nt
de rece
epció de la informa
ació del protocol
p
d’actuació en cas de
d possible
assetjam
ment).

•

Annex IV: Indicac
cions sobre
e mesures cautelars..

•

Annex V: “La pre
evenció i ll’abordatge
e de l’asse
etjament ssexual i l’a
assetjamen
nt
per raó de sexe a l’empresa
a”, del Dep
partament de Trebal l de la Generalitat de
Catalun
nya.

http://www20.g
gencat.cat//docs/treba
all/03%20%20
0Centre%2
20de%20do
ocumentaccio/Documents/01%2
20-%20Pubblicacions//03%20%20
0Igualtat%2
20d_oportu
unitats/Arxxius/doc_32
2684091_1
1.pdf
•

Annex VI:
V Nota tè
ècnica de p
prevenció (NTP) 476 de l’INSH
HT

http://www.insh
ht.es/InshtWeb/Conte
enidos/Documentacion/FichasT
Tecnicas/N
NTP/Ficher
os/401a500/ntp476.pdf
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Annex VII:
V Nota tècnica de prevenció (NTP) 854
4 de l’INSH
HT

http://www.goo
ogle.es/url?
?q=http://w
www.insht.e
es/&sa=U&
&ei=SW566UafXL8iwh
hAeQmYH
H
wBA
A&ved=0CB
BsQFjAA&
&usg=AFQjjCNGtkipE
EfTyDGmtU
UbtzZZxk922Q7XZw
•

Adreça genèrica de
d l’INSHT
T

http://www.insh
enidos/Documentacion/FichasT
ht.es/InshtWeb/Conte
Tecnicas/N
NTP/Ficher
os/821a921/85
54%20web
b.pdf
•

P
Protocol pe
er a la prev
venció i ab
bordatge de
e l’assetjam
ment sexu al i per raó
ó de sexe a
l’’empresa del
d Consell de Rela cions Laborals de Catalunya.
C
Comissió d’Igualtat i
d
del Temps de Treball.

http://www.cco
oo-servicios
s.es/archivvos/catalun
nya/protocol-per-a-laa-prevencio
o-iaborrdatge-de-llassetjame
ent-sexual--i-per-rao-d
de-sexe-a--lempresa. pdf
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Annex I

Codi: IT-PGPRL-19-02-01
Edició: 1
Data: 18/12/2015

Model de denúncia possible cas d’assetjament
N4 URV.L18.03.00

ANNEX I (MODEL DE DENÚNCIA)
PERSONA DENUNCIANT
Persona afectada (Nom i cognoms): _______________________________________
Altra persona (Nom i cognoms)::__________________________________________

Correu electrònic: ________________________________________________________
Telèfon:______________

DNI:_______________________

TIPUS DE POSSIBLE ASSETJAMENT
Psicològic/laboral

Sexual

Per raó de sexe

Per raó de l’orientació sexual

Altres (especifiqueu-los): ______________________________
DADES PERSONALS DE LA PRESUMPTA VÍCTIMA
Noms i cognoms:

Sexe

H

D

Telèfon de contacte:________________ Correu electrònic:_______________
Mòbil:__________________

Fix: _________________

Edifici:

Col·lectiu:
PDI

Unitat:

PAS

ESTUDIANT*

DADES PERSONALS DEL PRESUMPTE ASSETJADOR O ASSETJADORA
Nom i cognoms:_______________________________

Unitat:________________

Correu electrònic:_______________________
Col·lectiu:
*
PDI
PAS
ESTUDIANT
*
Aquest protocol no és d’aplicació quan tant la presumpta víctima com el presumpte assetjador o
assetjadora siguin estudiants; aquest cas es tramitarà seguint la seva pròpia normativa.
DESCRIPCIÓ DELS FETS

DOCUMENTACIÓ ANNEXADA:

Sí (especifiqueu-la):

LLIURAT: SIGNATURA PERSONA DENUNCIANT

Nom:
DNI:
Data:

REBUT: SIGNATURA PERSONA DE REFERÈNCIA

Nom:
DNI:
Data:

L’original signat és per a la persona de referència i lliurarà una fotocòpia a la persona denunciant.

No

Annex II

MODEL II (Proposta de model de comunicació de la persona de referència cap al rector/a)
N4 URV.L18.03.00

Rector Mgfc.,

D’acord amb el protocol d’actuació en cas de possible assetjament aprovat pel Consell de
Govern de la Universitat Rovira i Virgili en sessió de data 22 de desembre de 2015, i en la meva
condició de “persona de referència”, us informo que hem rebut una denúncia per un
presumpte cas d’assetjament en el qual estarien implicades les persones següents:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

És per aquest motiu que, un cop realitzades les següents actuacions:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, us adjunto la documentació relativa a aquest assumpte i us
sol∙licito, d’acord amb el procediment establert, la incoació d’un expedient informatiu per tal
d’aclarir els fets esdevinguts, així com el nomenament de l’instructor/a que ha de dur a terme
l’esmentat procés.

Xxxxxxxxxxx, xx de xxxxxxxx de 201x

Nom persona de referència

Annex III

Justificant de recepció de la Informació del
Protocol d’actuació en cas de possible
assetjament

Codi: IT-PGPRL-19-02-02
Edició: 1
Data: 18/12/2015

MODEL III (Justificant de recepció)
N4 URV.L18.03.00

El Sr. / La Sra.

amb DNI

declaro que el Sr. / la Sra:

en data

m’ha explicat les fases i el funcionament del protocol d’actuació en cas de
possible assetjament i que ho he entès.

Noms i cognoms de la persona implicada :

Signatura:

Noms i cognoms de l’instructor/a:

Signatura:

Noms i cognoms del secretari/ària:

Signatura:
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Vies de resolució de les situacions d’assetjament
treballa amb informació seva privada i íntima.

o Fer saber a la persona assetjada que no està sola i que el que ha passat no és culpa seva.

o Deixar el temps que necessiti la persona assetjada per prendre les seves pròpies decisions.

o Abstenir-se de valoracions i prejudicis. No emetre judicis sobre les persones o accions i defugir estereotips i estigmatitzacions.

o No imposar un ritme estricte. Respectar les dificultats per expressar-se

i per parlar que tinguin la víctima i tots els implicats, generant confiança i
protecció. Facilitar l’expressió d’emocions.
o Ser flexible i pacient.

o No utilitzar frases fetes.

o Transmetre que les reaccions i dificultats que té són normals.
o Considerar la necessitat d’assessorament.

o Oferir informació de caràcter opcional sobre recursos socials i de suport
que poden ser útils a la persona assetjada.
4.1.3 Mesures cautelars
En funció del risc i/o dany a la persona assetjada, una vegada s’hagi iniciat el

procediment i fins al tancament i sempre que hi hagi indicis d’assetjament, les persones encarregades de les diferents fases d’intervenció poden proposar a la direcció de l´empresa l’adopció de mesures cautelars. Alguns indicadors que poden

orientar la necessitat d’implementar mesures cautelars són: que la persona afectada manifesti una afectació de la situació emocional, sentiment de por, insomni,

incomprensió per part dels companys o companyes de feina, o altres situacions
com ara l’existència de precedents similars o el relat que existeixen amenaces.

La implementació d’aquestes mesures haurien de ser acceptades per la persona assetjada. A tall d’exemple, algunes mesures cautelars habituals són el canvi

de lloc de treball, la reordenació del temps de treball o el permís retribuït, però,

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX
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Vies de resolució de les situacions d’assetjament
en cap cas, aquestes mesures poden suposar per a la persona assetjada un
menyscabament en les seves condicions de treball i/o salarials.

Les mesures cautelars no poden predisposar el resultat final del procediment i

s’han de prendre de forma motivada com a garantia de la protecció de les parts
implicades.

Però també, l’adopció d’aquestes mesures s’ha de fer d’una manera personalitzada i coordinada amb tots els agents que intervenen en aquest Protocol. S’ha

de situar la persona assetjada en el centre d’atenció per garantir una atenció

integral d’assistència, protecció, recuperació i reparació adequada i evitar la
victimització secundària (o revictimització).
4.1.4 Mesures preventives
Les persones encarregades de les diferents fases d’intervenció poden proposar a

la direcció de l’empresa mesures preventives que han d’ajudar a combatre el risc
de patir situacions d’assetjament, com per exemple, la formació i la informació.

Cal proporcionar informació i formació respecte què es pot considerar una situació d’assetjament evitant que, per desconeixement, s’estigui actuant amb
comportaments discriminatoris que poden ser objecte de sanció. S’ha de difon-

dre i posar a l’abast de la plantilla la normativa relacionada amb la prevenció

d’assetjament, utilitzant tots els canals habituals de comunicació, i s’ha de vetllar per mantenir un entorn de treball segur i saludable.

Com a mesura preventiva és fonamental tractar amb respecte totes les per-

sones amb les quals s’interacciona i requerir el mateix tracte per part dels altres, informant sobre els comportaments o actituds que resulten ofensius i que
atempten contra la dignitat, intimitat o integritat, i sol·licitant de forma directa el
cessament d’aquestes conductes.

> TORNAR A PÀG. ÍNDEX

Annex V

Capítol 1
Què són l’assetjament sexual i l’assetjament per raó
de sexe
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Assetjament sexual: definició, elements clau i exemples
Assetjament per raó de sexe: definició, elements clau i exemples
Tipologia
Grups d’especial atenció en relació a les conductes d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe
1.5. L’entorn laboral i els vincles laborals a efectes d’assetjament
sexual i d’assetjament per raó de sexe
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe són un fenomen social de múltiples i diferents dimensions: són una forma de discriminació que ve motivada pel sexe
d’una persona, contrària al principi d’igualtat entre dones i homes; són un atemptat
al dret a la dignitat i a la intimitat de les persones; una manifestació de la violència de
gènere i un risc psicosocial per a la salut i la seguretat en el treball.
En aquest capítol es donen alguns criteris per entendre què són l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe: com es defineixen legalment, quin tipus de conductes els constitueixen i quins tipus de persones són més susceptibles de patir-los.

1.1. L’assetjament sexual: definició, elements clau
i exemples
La definició que constitueix el punt de partida del nostre marc normatiu3 es recull
en la Directiva 2006/ 54/CE, de 5 de juliol, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat
d’oportunitats i igualtat de tracte entre dones i homes.
Assetjament sexual: la situació en la qual es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual, amb el
propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, especialment, quan es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. (Directiva 2006/54/CE)
Tot i que les definicions expressades en diferents normes o sentències poden diferir
en alguns detalls, totes elles incorporen els mateixos elements clau:
• Comportament no desitjat / no volgut per la persona que el rep
L’assetjament sexual es distingeix de les aproximacions lliurement acceptades o tolerades i recíproques en la mesura que les conductes no són desitjades per la persona que les rep.
Així, s’entén per no desitjat quan:
– la persona no demana o inicia aquesta acció
– aquesta persona considera aquest fet indesitjable i ofensiu.
S’assenyala la concurrència de tres conductes que han de donar-se necessàriament: sol·licitud o requeriment de qualsevol comportament
d’índole sexual; persistència en aquest requeriment i rebuig per part de
la persona que el rep.
• Comportament de naturalesa sexual o amb connotacions sexuals
Les conductes de naturalesa sexual o amb connotacions sexuals inclouen
un ventall de comportaments molt ampli i abasten des d’accions aparentment innoqües (bromes ofensives, comentaris grollers o denigrants sobre l’aparença física d’una persona) fins a accions que són manifestament
greus i constitueixen per elles mateixes delicte penal (forçar algú a mantenir relacions sexuals, etc).
La Directiva assenyala explícitament que aquestes conductes poden ser
verbals, no verbals o físiques.
3 Proposem utilitzar aquesta definició perquè és la més ampla i la que millor recull tota la doctrina i la jurisprudència sobre aquest tema des dels anys 70.
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• Que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra

la dignitat o de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
És important assenyalar que la inexistència d’intencionalitat d’aquell que
inicia les accions ofensives no l’exonera de responsabilitat (en cas contrari, la persona assetjada es veuria obligada a acceptar i tolerar tot tipus de
conducta ofensiva en aquells casos en els quals no hi ha intenció de perjudicar).
Per crear un entorn intimidatori, hostil i humiliant, en la majoria dels casos, és necessària una pauta repetitiva de conductes o accions ofensives.
Però cal tenir molt en compte que, comportaments aïllats o infreqüents, si
són prou greus, poden ser suficients per ser qualificats com assetjament
sexual. En altres casos serà necessari que hi hagi una pauta d’insistència i
repetició d’accions i conductes ofensives.
A títol d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es considera que els següents
comportaments, per si sols o conjuntament amb altres, tenint en compte la pauta d’insistència o repetició que mencionàvem, poden evidenciar l’existència d’una
conducta d’assetjament sexual4:
• Verbal

– Fer comentaris sexuals obscens
– Fer bromes sexuals ofensives
– Formes d’adreçar se denigrants o obscenes
– Difondre rumors sobre la vida sexual d’una persona
– Preguntar o explicar fantasies, preferències sexuals
– Fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física
– Parlar sobre les pròpies habilitats / capacitats sexuals
– Invitacions persistents per participar en activitats socials lúdiques,
tot i que la persona objecte de les mateixes hagi deixat clar que resulten no desitjades i inoportunes.
– Oferir / fer pressió per concretar cites compromeses o trobades
sexuals
– Demandes de favors sexuals

4 Elaboració pròpia a partir de: Oficina Internacional de Treball. Protocol per a la prevenció i Resolució de Queixes vinculades a l’Assetjament Sexual.
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• No verbal
– Mirades lascives al cos
– Gestos obscens
– Ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges d’Internet
de contingut sexualment explícit.
– Cartes, notes o missatges de correu electrònic de contingut sexual
de caràcter ofensiu
• Físic
– Apropament físic excessiu
– Arraconar; buscar deliberadament quedar-se a soles amb la persona de forma innecessària
– El contacte físic deliberat i no sol·licitat (pessigar, tocar, massatges
indesitjats)
– Tocar intencionadament o “accidentalment” les parts sexuals del cos
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1.2. L’assetjament per raó de sexe: definició,
elements clau i exemples
La Directiva 2006/ 54/CE, de 5 de juliol, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat
d’oportunitats i igualtat de tracte entre dones i homes defineix:
Assetjament per raó de sexe: la situació on es produeix un comportament
no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte
d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear un entorn intimidatori,
hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
Destaquem els elements clau d’aquesta definició:
• Comportament no desitjat / no volgut per la persona que el rep
• Es relaciona amb el sexe d’una persona
Entre les situacions que es poden considerar com a assetjament per raó
de sexe podem distingir aquells atemptats contra la dignitat:
– d’una treballadora només pel fet de ser dona
– d’una treballadora pel fet d’estar embarassada o per la seva maternitat
– d’un/a treballador/a per motiu del seu gènere (perquè no exerceix
el rol que culturalment s’ha atribuït al seu sexe) o en l’exercici d’algun
dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal i laboral.
• Que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra
la dignitat o de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu
A títol d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es consideren comportaments susceptibles de ser assetjament per raó de sexe, entre d’altres:
• Conductes discriminatòries pel fet de ser una dona.
• Formes ofensives d’adreçar-se a la persona.
• Ridiculitzar, menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual
de les dones.
• Utilitzar humor sexista.
• Menystenir la feina feta per les dones.
• Ridiculitzar les persones que assumeixen tasques que tradicionalment ha
assumit l’altre sexe (per exemple, infermers homes).
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• Ignorar aportacions, comentaris o accions (excloure, no prendre seriosament).
La consideració d’assetjament per raó de sexe sempre exigeix una pauta de repetició i acumulació sistemàtica de conductes ofensives. Les accions han
de ser realitzades de forma contínua i sistemàtica.
Són especialment freqüents i greus les situacions d’assetjament que es produeixen per raó de l’embaràs i la maternitat de les dones en totes les escales
professionals.
L’assetjament s’inicia normalment quan la treballadora comunica que està
embarassada; quan s’incorpora de nou a la feina després de la baixa maternal
o sol·licita alguns dels drets laborals previstos en aquest supòsit.
A títol d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, s’assenyalen també
alguns dels comportaments més habituals en què es manifesta l’assetjament
per raó de sexe a causa de l’embaràs o la maternitat:
• Assignar a una dona un lloc de treball de responsabilitat inferior a la seva
capacitat o categoria professional.
• Assignar a una dona tasques sense sentit o impossibles d’assolir (terminis irracionals).
• Sabotejar la seva feina o impedir –deliberadament– l’accés als mitjans
adequats per realitzar-la (informació, documents, equipament).
• Denegar a una dona arbitràriament permisos als quals té dret.

Normalment, el propòsit de l’assetjament per raó de sexe en aquests casos és el
de forçar la persona a renunciar voluntàriament al seu lloc de treball o a renunciar
als drets i beneficis que li corresponen (per exemple, reducció de jornada per atenció als fills/es) o induir-la a renunciar-hi.
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1.3. Tipologia
La doctrina científica i la jurisprudència distingeixen entre:
• Assetjament d’intercanvi (o quid pro quo):
Es força la persona assetjada a escollir entre sotmetre’s als requeriments
sexuals o perdre certs beneficis o condicions en el treball (incorpora el xantatge sexual).
La negativa de la persona a una conducta de naturalesa sexual s’utilitza
per a negar-li l’accés a la formació, l’ocupació, la promoció, l’augment de
salari o qualsevol altra decisió sobre la feina.
Implica un abús d’autoritat. Són, per tant, subjectes actius d’aquest
tipus d’assetjament les persones que tenen poder per decidir sobre la relació laboral: és a dir, tota persona jeràrquicament superior, sigui l’empresari o empresària , el personal directiu de l’empresa o la persona que el
representi legalment.
• Assetjament ambiental:
És el comportament que crea un ambient intimidatori, hostil, ofensiu: comentaris de naturalesa sexual, bromes, etc. (normalment requereix insistència i repetició de les accions, en funció de la gravetat del comportament).
Normalment el produeixen els propis companys o companyes o terceres persones relacionades d’alguna manera amb l’empresa.

També es distingeix en funció del tipus de vincle que hi ha entre la persona assetjadora i la persona assetjada,
• Assetjament horitzontal: entre companys/es
• Assetjament vertical descendent: comandament – subordinat/da
• Assetjament vertical ascendent: subordinat/da – comandament
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1.4. Grups d’especial atenció en relació a les
conductes d’assetjament sexual i d’assetjament
per raó de sexe
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe es poden donar en qualsevol
professió, àmbit laboral o categoria professional, i en qualsevol grup d’edat.
Els estudis realitzats5 mostren que la majoria de les persones que pateixen assetjament sexual o assetjament per raó de sexe són dones.
Malgrat que és un fenomen que depassa les categories professionals, els nivells de
formació o els nivells de renda, els grups més vulnerables6 són7:
• dones soles amb responsabilitats familiars (mares solteres, viudes, separades i divorciades).
• dones que accedeixen per primera vegada a sectors professionals o
categories tradicionalment masculines (en les quals les dones tenen poca
presència) o que ocupen llocs de treball que tradicionalment s’han considerat destinats als homes.
• dones joves que acaben d’aconseguir la seva primera feina (generalment de caràcter temporal o atípic).
• dones amb discapacitats.
• dones immigrants i que pertanyen a minories ètniques.
• dones amb contractes eventuals i temporals; dones subcontractades.
• Un altre grup vulnerable –a menor escala– és el de persones homosexuals i homes joves (persones assetjades per part de dones o altres homes,
especialment quan són els seus superiors jeràrquics).
Es constata també l’elevada incidència de casos de multidiscriminació.8 Aquest fet
posa de nou en evidència la dimensió de l’assetjament sexual i de l’assetjament per
raó de sexe com una conducta estretament vinculada a la dinàmica i les relacions
de poder, real i cultural.

5 Recomanació de la Comissió Europea de 27 de Novembre 1991: Protecció de la dignitat de les dones i homes en el treball , 1992 O.J. (L49) / Sexual Harrassment at Work: National and International Responses. Deirdre
Mc Cann. Internacional Labor Office.
6 D. Chappell and V. Martino: violence at work Preventing violence and harassment in the workplace European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
7 Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).
8 R. Sandler. Trends in sexual harassment
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1.5. L’entorn i els vincles laborals a efectes d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe
A efectes de qualificar com a “laboral” una situació d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe cal tenir en compte que els límits de l’entorn laboral no venen
determinats ni pel lloc físic, ni per la jornada laboral, ni per la forma de vinculació jurídica amb l’empresa.
La qüestió rellevant és la relació de causalitat entre l’assetjament i el treball: aquest
no s’hauria produït si la persona no hagués prestat els seus serveis a l’empresa.
Qualsevol lloc o moment en el qual les persones es troben per qüestions professionals i laborals es considera “entorn laboral” a efectes d’assetjament sexual i
d’assetjament per raó de sexe. Això inclou també viatges, jornades de formació, reunions o actes socials de l’ empresa, etc.
Aplicant el mateix criteri, l’assetjament es considera laboral quan el vincle o la relació entre les persones s’estableix per raó de la feina o professió que estan desenvolupant.
Així, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe es poden produir entre
companys/es, supervisors/es, subordinats/des, però també es considera assetjament laboral el que es produeix per part d’una persona vinculada d’alguna forma
a l’empresa externament: clientela, proveïdors/es, persones que sol·liciten un lloc
de treball, persones en procés de formació (becaris/es, estudiants en pràctiques),
persones d’altres empreses que presten els seus serveis en els equipaments i instal·
lacions, etc.
La responsabilitat de l’empresa abasta:
• la protecció a les persones de l’empresa davant conductes d’assetjament
sexual i d’assetjament per raó de sexe per part de persones externes.
• la protecció a persones externes vinculades a l’empresa, encara que no
tinguin un vincle laboral directe amb ella.
Aquesta consideració és rellevant atès que cada vegada és més comú que en un
mateix equip de treball coincideixin persones adscrites formalment a diferents empreses (com a resultat de formes diverses de col·laboració empresarial).
En la definició del protocol és important que s’expliciti i es tingui en
compte aquesta realitat, especialment en el moment d’abordar els mecanismes d’informació sobre la política de l’empresa.
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GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MADRID
La literatura internacional se refiere con el término de mobbing a ciertas situaciones de hostigamiento psicológico en el trabajo que
se manifiestan en forma de conflictos interpersonales. La presente NTP identifica el concepto y sus características, su génesis,
manifestaciones y evolución. Se hace hincapié en la importancia de sus consecuencias y en la necesidad de identificarlo a tiempo y
de darle solución en sus fases más tempranas.

Introducción
Una organización de trabajo implica la reunión de un grupo de personas, más o menos grande, con un fin común, lo que la convierte en
una organización social. En las organizaciones de trabajo suelen estar contempladas las relaciones que deben establecerse entre los
distintos individuos y grupos para la realización de la tarea encomendada. Sin embargo, la existencia de otros tipos de relaciones,
distintas de las meramente productivas, entre los distintos individuos de una empresa, así como el desarrollo formal de todas las
relaciones en general, es algo que no suele merecer atención al no ser aspectos directamente relacionados con la realización del
trabajo.
Como consecuencia, es posible que se de un funcionamiento anormal de la organización social, lo que puede traducirse en
consecuencias bastante más amplias que simples discusiones o problemas personales. Distintos estudios han puesto de manifiesto
que la existencia de problemas en estos ámbitos está relacionada con la aparición de ciertas disfunciones que repercutirán tanto sobre
los trabajadores (mal clima laboral, insatisfacción en el trabajo, desmotivación,...) como sobre el funcionamiento de la empresa
(absentismo, abandonos del trabajo, incremento de la accidentabilidad, disminución de la cantidad y la calidad del trabajo,...).
Un conjunto de problemas originados a partir de las relaciones que se establecen entre los trabajadores de una organización de trabajo
han sido conceptualizados con la denominación de mobbing. Este concepto hace referencia a situaciones de hostigamiento psicológico
que se da entre los miembros de una organización de trabajo, aunque al ser este tipo de problemas propios de las organizaciones
sociales, pueden producirse en otros ámbitos distintos del laboral (familiar, escolar, vecindario, etc.).

Definición
Se ha constatado la existencia en las empresas de trabajadores sometidos a un hostigamiento psicológico tal, que presentan síntomas
psicosomáticos y reacciones anormales hacia el trabajo y el ambiente laboral. Muchas de estas manifestaciones se ajustan a la
definición de mobbing, término empleado en la literatura psicológica internacional para describir una situación en la que una persona o
un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema (en una o más de las 45 formas o comportamientos descritos por el
Leymann Inventory of Psychological Terrorization, LIPT), de forma sistemática (al menos, una vez por semana), durante un tiempo
prolongado (más de 6 meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo, según definición de H. Leymann. En castellano, se podría
traducir dicho término como “psicoterror laboral” u “hostigamiento psicológico en el trabajo”.

Formas de expresión
De la definición anterior se deduce la existencia de dos partes enfrentadas entre las que se puede diferenciar, por una parte, a los
“hostigadores” con comportamientos y actitudes hostiles, activas, dominadoras y, por otra, al agredido con actitudes y comportamientos
de tipo reactivo o inhibitorio. La expresión de las situaciones de hostigamiento psicológico hacia un individuo se manifiesta de muy
diversas maneras, a través de distintas actitudes y comportamientos. Leyman distingue 45 comportamientos hostiles que pueden ser
de distinta naturaleza:
●

●

●

●

Acciones contra la reputación o la dignidad personal del afectado; por medio de la realización de comentarios injuriosos
contra su persona, ridiculizándolo o riéndose públicamente de él, de su aspecto físico, de sus gestos, de su voz, de sus
convicciones personales o religiosas, de su estilo de vida, etc... Uno de estos comportamientos, de gran incidencia y objeto de
diversos estudios, sentencias judiciales, etc. es el acoso sexual. Se pueden dar también diversas acciones contra la reputación
del afectado como trabajador.
Acciones contra el ejercicio de su trabajo, encomendándole trabajo en exceso o difícil de realizar cuando no innecesario,
monótono o repetitivo, o incluso trabajos para los que el individuo no está cualificado, o que requieren una cualificación menor
que la poseída por la víctima (shunting); o, por otra parte, privándole de la realización de cualquier tipo de trabajo; enfrentándole
a situaciones de conflicto de rol (negándole u ocultándole los medios para realizar su trabajo, solicitándole demandas
contradictorias o excluyentes, obligándole a realizar tareas en contra de sus convicciones morales, etc.).
Muchas de las acciones comprenden una manipulación de la comunicación o de la información con la persona afectada que
incluyen una amplia variedad de situaciones; manteniendo al afectado en una situación de ambigüedad de rol (no informándole
sobre distintos aspectos de su trabajo, como sus funciones y responsabilidades, los métodos de trabajo a realizar, la cantidad y
la calidad del trabajo a realizar, etc., manteniéndole en una situación de incertidumbre); haciendo un uso hostil de la
comunicación tanto explícitamente (amenazándole, criticándole o reprendiéndole acerca de temas tanto laborales como
referentes a su vida privada) como implícitamente (no dirigiéndole la palabra, no haciendo caso a sus opiniones, ignorando su
presencia,...); utilizando selectivamente la comunicación (para reprender o amonestar y nunca para felicitar, acentuando la
importancia de sus errores, minimizando la importancia de sus logros,...).
Otras acciones muestran la característica de que son situaciones de inequidad mediante el establecimiento de diferencias de
trato, o mediante la distribución no equitativa del trabajo, o desigualdades remunerativas, etc.

Parece que es habitual que un individuo que padece esta situación de mobbing sea objeto, al mismo tiempo, de varios de los tipos de
hostigamiento descritos por parte de su/s hostigador/es. El Cuadro 1 presenta una relación de conductas de hostigamiento.
Por otra parte, hay que poner de manifiesto que las acciones hostiles de las que se habla, se producen usualmente en algunas
organizaciones de trabajo, si bien no suelen responder a las especificaciones (acciones sistemáticas, frecuencia y duración
determinada, focalización sobre una persona,...) que las encajarían dentro de la conceptualización de mobbing.
Cuadro 1. Algunas conductas concretas de mobbing clasificadas por factores (Zapf, Knorz y Kulla,
1996)
ATAQUES A LA VÍCTIMA CON MEDIDAS ORGANIZACIONALES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El superior restringe a la persona las posibilidades de hablar
Cambiar la ubicación de una persona separándole de sus compañeros
Prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada
Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia
Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva
Cuestionar las decisiones de una persona
No asignar tareas a una persona
Asignar tareas sin sentido
Asignar a una persona tareas muy por debajo de sus capacidades
Asignar tareas degradantes

ATAQUES A LAS RELACIONES SOCIALES DE LA VÍCTIMA CON AISLAMIENTO SOCIAL
●
●
●
●
●

Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con una persona
Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y gestos
Rehusar la comunicación con una persona a través de no comunicarse directamente con ella
No dirigir la palabra a una persona
Tratar a una persona como si no existiera

ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA VÍCTIMA
●
●
●
●
●
●
●

Críticas permanentes a la vida privada de una persona
Terror telefónico
Hacer parecer estúpida a una persona
Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos
Mofarse de las discapacidades de una persona
Imitar los gestos, voces... de una persona
Mofarse de la vida privada de una persona

VIOLENCIA FÍSICA
●
●
●
●

Ofertas sexuales, violencia sexual
Amenazas de violencia física
Uso de violencia menor
Maltrato físico

ATAQUES A LAS ACTITUDES DE LA VÍCTIMA
●
●
●

Ataques a las actitudes y creencias políticas
Ataques a las actitudes y creencias religiosas
Mofarse de la nacionalidad de la víctima

AGRESIONES VERBALES
●
●
●

Gritar o insultar
Críticas permanentes del trabajo de la persona
Amenazas verbales

RUMORES
●
●

Hablar mal de la persona a su espalda
Difusión de rumores

Características
El mobbing podría considerarse como una forma característica de estrés laboral, que presenta la particularidad de que no ocurre
exclusivamente por causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajo o con su organización, sino que tiene su origen en
las relaciones interpersonales que se establecen en cualquier empresa entre los distintos individuos.
Una característica de la situación es la de ser un conflicto asimétrico entre las dos partes, donde la parte hostigadora tiene más
recursos, apoyos o una posición superior a la del trabajador hostigado. En esta dinámica, el presunto agresor o agresores se valen,
normalmente, de algún argumento o estatuto de poder como pueden ser la fuerza física, la antigüedad, la fuerza del grupo, la
popularidad en el grupo o el nivel jerárquico para llevar a cabo estos comportamientos hostigadores.
El contenido y significación de muchos de esos comportamientos y actitudes descritos resulta de muy difícil objetivación. Esto es así,
porque en esta problemática aparecen implicadas por un lado, las intenciones de los presuntos agresores y, por otro, la atribución que,
de esas intenciones, realiza el trabajador afectado. No obstante, y a efectos de los problemas que se pueden originar, el objeto de
análisis lo constituye la realidad psicológica del trabajador afectado.
Una de las particularidades de este tipo de procesos es que el afectado perciba que sus hostigadores tienen la intención explícita de
causarle daño o mal, lo que convierte a la situación en especialmente estresante. Además, el individuo interpreta las situaciones como
una gran amenaza a su integridad, pues contraría algunas de sus expectativas (como la de recibir un trato equitativo) y atenta contra
sus necesidades básicas como la necesidad de afiliación (necesidad de estar asociado y de tener relaciones afectuosas con otras
personas) y de estatus (necesidad de una relación con los otros, establecida y respetada).
Por otra parte, en estas ocasiones el individuo no sabe cómo afrontar estas situaciones para modificar su entorno social, ni sabe cómo
controlar las reacciones emocionales que le produce dicho proceso. El fracaso en el afrontamiento de las situaciones y en el control de
la ansiedad desencadena una patología propia del estrés, que se va cronificando y agravando progresivamente.

El origen del mobbing
El origen o el por qué del problema puede ser muy diverso. Las hipótesis apuntan a motivos de distinta índole que van desde fuertes
desencuentros, diferencias o conflictos de cualquier naturaleza entre hostigadores y hostigado, hasta que este tipo de comportamientos
constituyan una especie de “distracción” para los hostigadores.
Pero básicamente, el substrato que favorece la aparición de este tipo de conductas se encuentra ligado a dos aspectos: la organización
del trabajo y la gestión de los conflictos por parte de los superiores.
Respecto al primero, los estudios empíricos han mostrado una importante relación entre una organización pobre del trabajo y la
aparición de conductas de mobbing. Así, estas conductas se ven favorecidas en organizaciones con un método de trabajo y producción
con una organización extremadamente pobre, con ausencia de interés y apoyo por parte de los superiores, con ausencia de relación
con éstos, con la existencia de múltiples jerarquías, con cargas excesivas de trabajo debido a escasez de la plantilla o mala distribución
de la misma, con una deficiente organización diaria del trabajo, con la existencia de líderes espontáneos no oficiales, con un trabajo
con bajo contenido, con conflictos de rol, con flujos pobres de información, con estilos de dirección autoritarios, etc.
Desde el punto de vista de la gestión del conflicto por parte de los superiores, hay dos posiciones que pueden adoptar los superiores

que ayudan a incrementar la escala del conflicto: de un lado, la negación del mismo y, del otro, la implicación y participación activa en
el conflicto con el fin de contribuir a la estigmatización de la persona hostigada.
Aunque ciertas características personales pueden estar implicadas en la posibilidad de estar sometido a este tipo de situaciones, en
principio, cualquiera puede verse afectado por este problema. De hecho, es posible que alguna vez en la vida cualquier persona puede
encontrarse en esta situación. No obstante, la reacción del hostigado ante este tipo de problemas sí que puede variar en función de sus
características personales. La forma en que se evalúa y, sobre todo, la forma en la que se enfrenta a la situación una persona está muy
relacionada tanto con la solución efectiva del problema como con el nivel o la magnitud de consecuencias que desarrolla el afectado.
Así, la adopción de conductas de afrontamiento activo, tendentes a la solución del problema o medidas tendentes a controlar las
reacciones emocionales que le provoca ese problema serán más efectivas en este sentido que la adopción de conductas activas mal
dirigidas (que pueden seguir alimentando el problema) o de conductas de tipo evitativo como la inhibición conductual o los
comportamientos sustitutivos de tipo compensatorio.

Desarrollo del problema
Al constituir un problema que se da a lo largo del tiempo es posible encontrar distintas etapas (ver cuadro 2) en su evolución. Se han
descrito cuatro fases en el desarrollo de este problema en el ámbito laboral:
Cuadro 2. Frases de desarrollo del problema
FASE DE CONFLICTO

FASE DE «MOBBING»

FASE DE INTERVENCIÓN DESDE LA EMPRESA

FASE DE MARGINACIÓN O DE EXCLUSIÓN DE LA VIDA LABORAL

1ª fase, o fase de conflicto
En cualquier organización laboral, la existencia de conflictos resulta algo esperable, bien por motivos de organización del trabajo (en
una empresa se encuentran personas y grupos cuyos objetivos e intereses están frecuentemente enfrentados), o bien por problemas
interpersonales (los comportamientos, actitudes, formas de relación, estilos de vida,... de los trabajadores pueden ser de muy diversa
índole y pueden originar roces). Si bien los conflictos son un acontecimiento común en la vida de relación, gran parte de ellos se
resuelven de forma más o menos satisfactoria; bien por la resolución definitiva del conflicto, por el cambio de las circunstancias que lo
provocaban, o porque vayan remitiendo con el tiempo. Sin embargo, también es posible que alguno de esos problemas se haga
crónico, dando paso a la segunda fase.

2ª fase, o fase de mobbing o de estigmatización
Comienza con la adopción, por una de las partes en conflicto, de las distintas modalidades de comportamiento hostigador descritas
anteriormente sobre el objeto del mobbing (con la frecuencia y tiempo requeridos como criterio de definición). Lo que al comienzo tal
vez fuera un conflicto entre dos personas, puede llegar a ser un conflicto de muchas personas contra una, con la adopción de
comportamientos hostigadores grupales. Independientemente de que actúen el complejo de culpa o la más absoluta carencia de
escrúpulos, la víctima comienza a resultar una amenaza, o un incordio para la persona o grupo de personas que le somete a tan
indeseables experiencias.
La prolongación de esta fase es debida a actitudes de evitación o de negación de la realidad por parte del trabajador, otros
compañeros no participantes, sindicatos, e incluso la dirección. La indefensión, la inhibición del afectado a la hora de denunciar estos
hechos, la dificultad probatoria y las carencias del sistema judicial, permiten la prolongación en el tiempo de esta fase que, según los
estudios de Leymann en Suecia, tiene una duración de 1.3 años por término medio, antes de pasar a la tercera fase.

3ª fase, o fase de intervención desde la empresa
En esta fase y dependiendo del lugar, legislación y estilo de dirección de la empresa, se tomarán una serie de medidas, desde algún
escalón jerárquico superior (el departamento de personal, el servicio médico o la dirección de la empresa), encaminadas a la resolución
positiva del conflicto (cambio de puesto, fomento del diálogo entre los implicados, etc.), o, más habitualmente, medidas tendentes a
desembarazarse del supuesto origen o centro del conflicto, contribuyendo así, a la mayor culpabilización y sufrimiento del afectado.
Estas medidas van desde las bajas médicas sucesivas, que conllevan el alargamiento o el aplazamiento del conflicto, hasta el despido
del trabajador afectado o la pensión por invalidez permanente. De adoptarse medidas de esta naturaleza, el resultado es la cuarta fase
del proceso.

4ª fase, o fase de marginación o exclusión de la vida laboral
En este periodo el trabajador compatibiliza su trabajo con largas temporadas de baja, o queda excluido definitivamente del mundo
laboral con una pensión de incapacidad, contribuyendo a las cargas económicas y sociales del Estado (con unas magnitudes nada
desdeñables, si atendemos a los datos que sobre el impacto económico en Suecia presenta Leymann). En esta situación, la persona

subsiste con diversas patologías consecuencia de su anterior o anteriores experiencias de psicoterror y se pueden deducir las
consecuencias físicas, psíquicas y sociales que para el afectado tiene este fenómeno.
Obviamente, el desarrollo de todas estas fases implica la no resolución del problema en ninguna de ellas.

Consecuencias
Las consecuencias del mobbing pueden ser de distinta naturaleza y afectar a varios ámbitos (ver cuadro 3). Son muy próximas a la
patología originada por el estrés, pero con una especial incidencia de la patología de tipo social:
Cuadro 3. Tipo de consecuencias del mobbing
●

PARA EL TRABAJADOR AFECTADO

●

PARA LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJO

●

PARA EL NÚCLEO FAMILIAR Y SOCIAL

●

PARA LA COMUNIDAD

Para el trabajador afectado
A nivel psíquico. La sintomatología puede ser muy diversa. El eje principal de las consecuencias que sufre el sujeto afectado sería la
ansiedad: la presencia de un miedo acentuado y continuo, de un sentimiento de amenaza. La ansiedad que manifiestan estos sujetos
en su tiempo de trabajo, puede generalizarse a otras situaciones. Pueden darse también otros trastornos emocionales como
sentimientos de fracaso, impotencia y frustración, baja autoestima o apatía. Pueden verse afectados por distintos tipos de distorsiones
cognitivas o mostrar problemas a la hora de concentrarse y dirigir la atención (los diagnósticos médicos compatibles son síndrome de
estrés postraumático y síndrome de ansiedad generalizada). Este tipo de problema puede dar lugar a que el trabajador afectado, con el
objeto de disminuir la ansiedad, desarrolle comportamientos sustitutivos tales como drogodependencias y otros tipos de adicciones,
que además de constituir comportamientos patológicos en sí mismos, están en el origen de otras patologías.
La excesiva duración o magnitud de la situación de mobbing puede dar lugar a patologías más graves o a agravar problemas
preexistentes. Así, es posible encontrar cuadros depresivos graves, con individuos con transtornos paranoides e, incluso, con suicidas.
A nivel físico, podemos encontrarnos con diversas manifestaciones de patología psicosomática: desde dolores y transtornos
funcionales hasta transtornos orgánicos.
A nivel social, es posible que estos individuos lleguen a ser muy susceptibles e hipersensibles a la crítica, con actitudes de
desconfianza y con conductas de aislamiento, evitación, retraimiento o, por otra parte, de agresividad u hostilidad y con otras
manifestaciones de inadaptación social. Son comunes sentimientos de ira y rencor, y deseos de venganza contra el/los agresor/es.
En general, puede decirse que la salud social del individuo se encuentra profundamente afectada pues este problema puede
distorsionar las interacciones que tiene con otras personas e interferir en la vida normal y productiva del individuo. La salud del
individuo se verá más afectada cuanto menores apoyos efectivos encuentre (personas que le provean de afecto, comprensión consejo,
ayuda,..) tanto en el ámbito laboral como en el extralaboral.
Desde el punto de vista laboral posiblemente resultarán individuos desmotivados e insatisfechos que encontrarán el trabajo como un
ambiente hostil asociado al sufrimiento y que no tendrán un óptimo rendimiento. La conducta lógica de un trabajador sometido a una
situación de mobbing sería el abandono de la organización, sin embargo, en muchos casos éste no se produce debido, de un lado, a la
difícil situación del empleo en la economía actual y, de otro lado, a que, a medida que el trabajador se va haciendo mayor, ve
disminuida su capacidad para encontrar nuevos empleos.

Para la organización de trabajo
Sobre el rendimiento: Es un hecho cierto que tener trabajadores con este tipo de problemas afecta al desarrollo del trabajo, pues al
distorsionar la comunicación y la colaboración entre trabajadores, interfiere en las relaciones que los trabajadores deben establecer
para la ejecución de las tareas. Así, se producirá una disminución de la cantidad y calidad del trabajo desarrollado por la persona
afectada, el entorpecimiento o la imposibilidad del trabajo en grupo, problemas en los circuitos de información y comunicación, etc. Por
otra parte, se producirá un aumento del absentismo (justificado o no) de la persona afectada. Es posible también que se produzcan
pérdidas en la fuerza de trabajo ya que previsiblemente, el trabajador intentará cambiar de trabajo.
Sobre el clima social: Distintos conceptos (como la cohesión, la colaboración, la cooperación, la calidad de las relaciones
interpersonales,...) que señalan el clima social en una organización de trabajo se verán afectados ante la existencia de problemas de
este tipo.
Sobre la accidentabilidad: Algunos estudios relacionan la calidad del clima laboral con la posibilidad de que se incremente la
accidentabilidad (accidentes por negligencias o descuidos, accidentes voluntarios,..).

Para el núcleo familiar y social
El entorno social del afectado padecerá las consecuencias de tener una persona cercana amargada, desmotivada, sin expectativas ni
ganas de trabajar, y que padecerá posiblemente algún tipo de trastorno psiquiátrico, con o sin adicción a drogas.

Para la comunidad
Según los estudios de Leymann sobre el impacto económico de este tipo de problema para la comunidad, no hay que menospreciar las
consecuencias que a este nivel se producen: la pérdida de fuerza de trabajo, costes de asistencia a enfermedades, costes de las
pensiones de invalidez, etc.

Evaluación
A la hora de evaluar este problema puede valorarse su prevalencia; es decir, cuántos trabajadores de una organización de trabajo se
ve afectado por una o varias de las situaciones descritas, en la duración y frecuencia especificadas.
También se pueden valorar el tipo y magnitud de las consecuencias que está experimentando y la relación de estas consecuencias con
las situaciones de mobbing.
Algunos estudios se encargan de destacar la incidencia de este problema y/o su magnitud, para lo cual se han diseñado herramientas
específicas estandarizadas como el L.I.P.T. (Leymann Inventory of Psychological Terrorization, 1990). Otros instrumentos miden las
consecuencias derivadas de este tipo de procesos. Dado que el tipo de situaciones descritas originan estrés, los instrumentos
utilizados para evaluar algunas de las consecuencias derivadas del mobbing son diversos cuestionarios específicos destinados a
evaluar sintomatología psicosomática generada por procesos estresantes, como el Test de Salud Total (T.S.T. de T. S. Langner, 1962,
NTP 421/1996) o el Cuestionario General de Salud (G.H.Q. de D. Goldberg, 1972)
En un estudio realizado por el autor de esta NTP, López et al, a finales de 1994, por medio de la aplicación de un cuestionario
elaborado para el efecto, sobre 95 personas que llevan a cabo tareas administrativas, algunas consecuencias que se describieron ante
situaciones de mobbing fueron situaciones de sumisión/aceptación, con pérdida de autoestima, ira, sentimientos de venganza y
actitudes apáticas. Es decir, fundamentalmente de tipo personal. Curiosamente, algunos casos no relacionaban su sintomatología
psíquica y psicosomática con la vivencia de la situación de mobbing lo que hace pensar en que puede existir cierta dificultad para que
los afectados expresen su situación real o puedan llegar a describirla fielmente, de forma escrita. No obstante, la aplicación de
cuestionarios, aunque puede que no resulten el medio más adecuado para evaluar todos los extremos de esta problemática, puede
constituir un medio para poner de manifiesto las dimensiones de este tipo de problemática, o servir como pruebas de screening.

Intervención
Ante este tipo de problema, el trabajador afectado siente con mayor intensidad, tal vez más que ante otro tipo de problemas, la
necesidad de buscar apoyo social. El tratamiento de este tipo de problemática en el ámbito laboral suele recaer sobre algún compañero
del afectado o sobre el médico de empresa, que debe realizar tareas de confesor, asesor o psicólogo, procurándole apoyo social
(sobre todo, de carácter evaluativo y emocional) al afectado o facilitándole medicaciones (tranquilizantes, antidepresivos,..). No
obstante, el grueso de este problema suele recaer en ámbitos extralaborales donde generalmente suele tratarse la mayor parte del
problema.
Resulta utópico pensar que una organización, por compleja y bien organizada que esté, haya previsto y solucionado todas las posibles
fuentes de conflictos de todo tipo que se pueden dar. Un paso previo para que una empresa se enfrente con éxito a la resolución de
conflictos es el considerar que éstos son una circunstancia normal y no excepcional en una organización.
Existen distintos medios más o menos adecuados para evitar, prevenir y resolver problemas a nivel laboral, y la falta de existencia de
una sistematización adecuada de estos medios puede llevar a consecuencias de magnitud similar a las del fenómeno que aquí se trata.
Sería conveniente la planificación y el diseño de las relaciones sociales en la empresa, aún teniendo en cuenta que es un ámbito con
un gran margen de indeterminación. Este diseño tiene que atender no solamente a los circuitos de relaciones dependientes del trabajo
sino a las relaciones interpersonales independientes del trabajo. Así, medios como el entrenamiento de los trabajadores en relaciones
interpersonales o los sistemas de regulación de conflictos tienen que estar dirigidos a todas las dimensiones sociales posibles en una
empresa. Otro de los medios consiste en articular sistemas de presentación, acogida e integración de las personas recién
incorporadas, sin olvidar la consideración de la cultura de la empresa en la selección de personal.
Para intervenir en la problemática descrita, otro medio lo constituyen los servicios internos de psicología. El contar dentro de la
empresa con un servicio permanente de asistencia a los trabajadores desempeñado por profesionales de la psicología puede resultar
adecuado. Este tipo de servicio podría desarrollar tareas tales como el tratamiento de problemas de carácter personal y apoyo
psicológico a los trabajadores, así como el desarrollo de acciones preventivas para evitar la aparición de problemática psicosocial. El
carácter interno y permanente de estos servicios permite un mayor conocimiento y especificación del origen de las problemáticas, la
realización de intervenciones continuadas y personalizadas sobre los trabajadores y el seguimiento de las evoluciones de los mismos.
La prevención debería atender a las deficiencias del diseño del trabajo (proporcionar un trabajo con bajo nivel de estrés, alto control del
trabajo, alta capacidad de decisión, suficiente autonomía temporal,...), al comportamiento de los líderes (deberían desarrollar
habilidades para reconocer conflictos y manejarlos adecuadamente, conocer los síntomas del mobbing para su reconocimiento
temprano), y a la protección de la posición social de la persona (desarrollando reglas claras, explícitas, escritas y públicas sobre
resolución de conflictos personales, que garantice el derecho a la queja y el anonimato y que prevea sistemas de mediación y/o
arbitraje).

Conclusiones
Esta conceptualización de todas las situaciones de hostigamiento psicológico en el trabajo constituye un acierto, pues facilita un
ordenamiento útil de una serie de hechos o situaciones. Por una parte, agrupan distintas disfunciones que a nivel social se dan en la
empresa y que, aunque en su origen, no están relacionadas con el desempeño del trabajo, pueden afectar de una manera importante
al desarrollo del mismo. Además, dicha conceptualización resulta útil para la investigación sobre este tema. Con la mejora de las
condiciones de trabajo, sobre todo en el sector terciario, es de esperar que los problemas más importantes que afecten a la salud
laboral sean los debidos a la organización del trabajo y, más concretamente, a motivos psicosociales. Por ello, la implicación de todos
los estamentos de la empresa en el estudio y la prevención de este tipo de fenómenos, como el psicoterror, será fundamental si se
pretende continuar con la mejora de las condiciones de trabajo y salud.
No obstante todo lo anterior, consideramos que es necesaria una mayor profundización en el tema tanto de cara al desarrollo de
instrumentos para su medida y para su estudio, como para el desarrollo de estrategias de control adecuadas.
En España, se pueden encontrar estudios específicos sobre este problema a nivel laboral, en lo relacionado con alguna de las
situaciones descritas como el acoso sexual. En general, en estos estudios no se establece esta conceptualización, con sus
especificaciones y consecuencias derivadas. Tampoco se encuentra bibliografía en nuestro país que destaque las magnitudes de este
problema que tanto por sus costes personales como por sus costes económicos, debería merecer la atención de las organizaciones de
trabajo.
Son necesarios el estudio y consideración de este problema como algo controlable, o que por lo menos se debe intentar controlar, y la
superación de puntos de vista denotados por expresiones como “la vida es así”, “lo que tiene que hacer es espabilar” o el esperar a
que el problema remita con el tiempo, con las consecuencias aquí comentadas.
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1. ANTECEDENTES
En España, se ha dado una variedad terminológica notable para nombrar este fenómeno: mobbing, acoso moral,
acoso psicológico, hostigamiento psicológico, psicoterror laboral, maltrato psicológico, violencia psicológica,
acoso laboral, acoso social, terrorismo psicológico, etc.
Básicamente, se ha adoptado la conceptualización que
H. Leymann realiza y que denomina mobbing. No obstante, entendemos que tanto lo que define al proceso
como su desarrollo y posteriores consecuencias encaja
mejor en la conceptualización de Acoso Psicológico en
el Trabajo.
Independientemente de cómo se nombre el problema, las definiciones que se realizan del mismo hacen
referencia a un proceso que no todos los autores describen de igual modo. De ahí que no exista una definición
consensuada al respecto. Autores como Brodsky (1976),
Kile (1990), Vartia (1996), Einarsen (2000), Salin (2003),
Hoel&Cooper (2000), Rivera (2002), Piñuel (2001), etc.,
plantean definiciones que reflejan matices diferenciales
en el contenido de las mismas, como por ejemplo, en
relación a los sujetos intervinientes, las causas que lo
provocan, la intención o finalidad que se persigue, las
actividades que se desarrollan, las consecuencias que
tiene para los trabajadores o empresa, etc.
El científico pionero y más reconocido en la investigación de esta problemática, H. Leymann, entendió el mob-
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bing como una forma de violencia psicológica extrema
que se puede producir en el ámbito de una organización
en una o más de las 45 formas o comportamientos descritos en su Leymann Inventory of Psychological Terrorization (LIPT), que se ejercen de forma sistemática, al
menos una vez por semana y durante un tiempo prolongado -más de 6 meses-, sobre otra persona en el lugar
de trabajo. H. Leymann afirma que el mobbing parte de
una situación inicial de conflicto, en la que ambas partes
se encuentran en una posición asimétrica de poder en la
empresa o institución, pero la parte acosadora trata de
sustanciar dicho conflicto mediante la emisión de conductas de violencia psicológica hacia la víctima. De esta
manera, es la parte acosadora la que tiene más recursos,
alianzas, antigüedad, soporte, posición superior jerárquica, etc. que la persona acosada.
Por otra parte, M. F. Hirigoyen, define “acoso moral en
el trabajo” como cualquier manifestación de una conducta
abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras,
actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de
un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo,
o degradar el clima de trabajo. Esta investigadora no
propone un criterio temporal de exposición mínima o de
duración del proceso.
Son principalmente las definiciones de estos dos expertos las que han sido asumidas no sólo por la doctrina científica, sino también por las instituciones sociales
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y políticas relevantes en materia de salud laboral. Por
ejemplo:
•• Parlamento Europeo
•• Organización Internacional del Trabajo
•• Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo
•• Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones
de Vida y de Trabajo
•• Inspección de Trabajo y Seguridad Social del MTIN
•• Sentencias judiciales
Así, en 2001 la Comisión Europea adopta la propuesta del
grupo de estudio Violencia en el Trabajo (con representantes de gobiernos, empresarios y sindicatos) y define
el mobbing (APT) como “comportamiento negativo entre
compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, a
causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques
sistemáticos durante mucho tiempo, de modo directo o
indirecto, por parte de una o más personas, con el objetivo y/o el efecto de hacerle el vacío”. Este es el paso
previo para un proyecto de directiva comunitaria sobre
mobbing.
También la Carta Social Europea de 3 de mayo de
1996 sugiere: “promover la sensibilización, información
y prevención en materia de actos condenados explícitamente hostiles u ofensivos dirigidos de un modo repetido
contra todo asalariado en el lugar de trabajo y adoptar
las medidas apropiadas para proteger a los trabajadores
contra tales comportamientos”.
La OMS dice, en el documento “sensibilización sobre
el acoso psicológico” (2004), que el mobbing se aplica
al ambiente de trabajo para indicar el comportamiento
agresivo y amenazador de uno o más miembros de un
grupo, el acosador, hacia un individuo u ocasionalmente
hacia un grupo, denominado objetivo o víctima.
La OIT, en su Convenio colectivo sobre prevención
y solución de reclamaciones en materia de acoso entre
la Oficina Internacional del Trabajo y el Sindicato de la
OIT, firmado en Ginebra, el veintiséis de febrero de 2001,
dice: “La expresión «acoso» abarca todo acto, conducta,
declaración o solicitud que resulte inoportuno para una
persona protegida1 y que pueda considerarse razonablemente en todas las circunstancias, como un comportamiento de acoso con carácter discriminatorio, ofensivo,
humillante, intimidatorio o violento, o bien una intrusión
en la vida privada”.
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo define el acoso moral en el lugar de trabajo como
“un comportamiento irracional repetido con respecto a un
empleado o a un grupo de empleados, que crea un riesgo
para la salud y la seguridad”. Dentro de esta definición,
por “comportamiento irracional” se entiende el comportamiento que una persona razonable, teniendo en cuenta todas las circunstancias, consideraría que discrimina,
humilla, debilita o amenaza; “comportamiento” incluye
las acciones de un individuo o un grupo. Un sistema de
trabajo puede ser usado como medio para discriminar,
humillar, debilitar o amenazar.
Desde otro punto de vista no técnico sino jurídico, hay
que señalar, por ejemplo, que la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, en su artículo 28 describe el APT como “toda
conducta no deseada relacionada con el origen racial o
étnico, la religión o convicciones, discapacidad, la edad o
la orientación social de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear
1. “Persona protegida” se refiere a las que están amparadas
por el convenio citado.

un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo”. También
se puede citar alguna definición de interés en este ámbito.
Por ejemplo, en sentencia del Juzgado de lo Social N° 2
de Girona 374/2002, ratificada por el Tribunal Supremo,
se establece una aproximación a la definición jurídica de
mobbing: “el mobbing debe ser traducido jurídicamente como ‘presión laboral tendenciosa’, al definirse como
aquella presión laboral tendente a la autoeliminación de
un trabajador, mediante su denigración laboral”.
En cualquier caso, si se analizan detalladamente estas definiciones, se aprecian ligeras diferencias o matices entre ellas. Asimismo, algunas emplean términos
muy generales que pueden estar sujetos a distintas
interpretaciones.
Debido a estas diferencias conceptuales, y en relación
al ámbito de la Salud Laboral, el Grupo de Trabajo sobre
Violencia Psicológica en el Trabajo (GVPT)2 consideró necesario adoptar una definición operativa de APT desde el
punto de vista de la exposición a riesgos laborales. Esta
definición debería permitir delimitar el problema a tratar,
dando un enfoque preventivo primario, cumpliendo con
las siguientes consideraciones:
•• Que tuviera en cuenta y respetara los principios generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL), y la normativa que de ella se deriva, en lo referente básicamente al concepto de riesgo,
como daño potencial sobre la salud, y a su ámbito de
aplicación (el laboral).
•• Que, desde un punto de vista técnico preventivo, se
ajustara a la descripción de lo que constituye un peligro para la salud de los trabajadores, descartando
en su definición elementos de carácter interpretativo
(intencional o finalista) y de exigencias de exposiciones a conductas de riesgo que ya conllevan a menudo
daños asociados.
•• Que incluyera una descripción precisa de aquellos
elementos o condiciones necesarias y suficientes
que componen la caracterización del APT. No obstante, aquellas características que no forman parte
de estos criterios, explícitamente descartados por el
GVPT, serán analizadas a fin de justificar y clarificar
conceptualmente el problema.

2. CONDICIONES QUE DEFINEN UNA
SITUACIÓN DE ACOSO PSICOLÓGICO EN
EL TRABAJO
El proceso de trabajo que se siguió para elaborar una
definición operativa de acoso psicológico en el trabajo
fue el siguiente:
•• Recopilación y análisis de las distintas definiciones
actualmente existentes.
•• Identificación de los elementos/aspectos integrantes
de situaciones de acoso propuestos en cada una de
dichas definiciones.
•• Discusión sobre la incorporación de dichos elementos
en la definición a elaborar, además de la inclusión o
exclusión justificada de otras características que describen el problema.
•• Propuesta de definiciones por parte de los miembros
del GVPT.
2. El Grupo de Trabajo sobre Violencia Psicológica en el Trabajo
(GVPT), formado por: Manuel Fidalgo (INSHT); Yolanda Gallego
(MC Mutual); Ramón Ferrer (UB); Clotilde Nogareda (INSHT);
Gabriel Pérez (MCPrevención); Ramona Garcia (Departament
de Salut. Catsalut)
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•• Revisión y discusión de las propuestas y aprobación
de una versión final.
La definición finalmente adoptada de acoso psicológico
en el trabajo como riesgo laboral es la siguiente:
“Exposición a conductas de violencia psicológica,
dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por parte de otra/s
que actúan frente aquella/s desde una posición de
poder (no necesariamente jerárquica). Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral y
supone un riesgo importante para la salud”.
Los aspectos anteriores tratarían de delimitar el concepto de mobbing, intentando responder a las cuestiones que se plantean al definir cualquier tipo de problema
(tabla 1). Detallaremos unos apuntes explicativos sobre
estos componentes que definen la exposición al APT.

1. ¿QUÉ?



EXPOSICIÓN A “TIPOS DE
CONDUCTAS”

2. ¿QUIÉN?



IDENTIFICACIÓN DE “LAS
PARTES IMPLICADAS”

3. ¿CUÁNDO?



EXISTENCIA DE “FRECUENCIA Y/O DURACIÓN “

4. ¿CÓMO?



TIPO DE RELACIÓN “ASIMETRÍA DE PODER”

5. ¿DÓNDE?



EN EL MARCO DE LA “RELACIÓN LABORAL”

6. ¿POR QUÉ?



ES UN “RIESGO PARA LA
SALUD”

Tabla 1. Elementos que describen el concepto de acoso psicológico en el trabajo

Tipos de conducta
Se trata de conductas o actos de violencia psíquica dirigidos hacia la vida privada o profesional del trabajador
y que atentan contra su dignidad o integridad, física o
psíquica.
Existen inventarios que detallan este tipo de conductas
violentas y que ayudan a identificar más claramente el
riesgo. No obstante, pueden darse conductas compatibles con un caso de APT que no estén tipificadas en los
inventarios existentes.
Las acciones de violencia psicológica 3 en el trabajo
que tienen potencial para afectar la salud del trabajador
pueden consistir en:
•• ataques a la víctima con medidas organizativas;
•• ataques a las relaciones sociales de la victima;
•• ataques a la vida privada de la victima;
•• amenazas de violencia física;
•• ataques a las actitudes de la víctima;
•• agresiones verbales;
•• rumores.
3. La NTP 476 incluye una lista no exhaustiva que detalla algunas conductas para cada uno de estos grupos.

Partes implicadas
Concurren dos agentes principales como partes implicadas (acosadora y acosada). Las conductas de acoso
pueden dirigirse hacia una o más personas, por parte
de otra u otras personas, sin distinción de nivel jerárquico, y en sentido ascendente, descendente u horizontal.
También hay que considerar la presencia de testigos de
la emisión de dichas conductas de acoso, cuyo comportamiento puede ser variado (desde la aparente indiferencia o desvío de atención, hasta tomar partido, más
o menos evidente, por una de las partes anteriormente
mencionadas).
Para que estos hechos tengan lugar, habitualmente
se observarán unas condiciones organizativas de trabajo
inadecuadas que pueden favorecer la aparición de estas
formas de comportamiento diferencial.
Frecuencia y duración de la exposición
Se considera que las acciones o los comportamientos
anteriormente citados deben cumplir criterios temporales
de frecuencia y/o duración: deben producirse de forma
reiterada excluyendo aquellos hechos aislados, como
conflictos puntuales entre trabadores, que aún constituyendo un riesgo de tipo psicosocial no se ajustarían a la
definición de acoso psicológico.
Asimismo, la exposición a estos comportamientos
debe suceder durante un periodo de tiempo prolongado, condición que está directamente relacionada con su
carácter repetitivo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que determinadas acciones aisladas (como cambios
de puesto no justificados, aislamiento físico injustificado
de la/s persona/s afectada/s, etc.) que, sin ser reiteradas, tendrán una continuidad temporal que prolongará
su efecto, también podrían ser indicativas de posibles
situaciones de APT.
Tipo de relación
Presenta la característica de que entre las partes implicadas existe una asimetría de poder (formal -por dependencia jerárquica, por ejemplo- o bien informal, por posición
de liderazgo de la parte acosadora, al disponer de poder
debido a una posición de mayor expertitud, conexiones
sociales, antigüedad dentro de la empresa, etc.). Esta
posición asimétrica es un elemento clave que permite
que el proceso de APT se materialice.
Desde estas posiciones prevalentes de poder de la
parte acosadora, la persona acosada se encuentra en
una situación de vulnerabilidad que suele inhibir su capacidad para emitir una respuesta adecuada ante las
conductas de violencia psicológica que le afectan.
Marco donde se produce
Estas exposiciones de violencia psicológica que pueden
constituir un APT deberán presentarse en el marco de
una relación laboral. En otros términos, exigen que previamente exista, y que en ella se incardine, una relación
de dependencia organizativa (sea ésta laboral o estatutaria) y que se produzca allá donde la capacidad de
organización y dirección del empleador es máxima y, por
tanto, también su capacidad de vigilancia y actuación.
Es importante destacar que se excluyen aquellas
conductas que se den entre trabajadores y que sucedan
exclusivamente en la esfera de la vida privada. No obstante, si tuvieran relación con aspectos del trabajo, ante el
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conocimiento de la existencia de conductas de violencia
psicológica entre trabajadores de la empresa fuera del
entorno laboral es necesario poner en marcha las medidas oportunas de prevención, vigilancia, identificación o
evaluación e intervención ante este tipo de riesgos en el
ámbito del trabajo.
Por el contrario, sí quedan incluidas aquellas situaciones que, aunque puedan venir originadas por conflictos
extralaborales, se den en el lugar de trabajo, ya que será
igualmente responsabilidad del empresario garantizar la
salud (física, mental y social, en el sentido amplio que
le otorga la OMS) de todo el personal en el periodo que
incluye la relación laboral.
Riesgo para la salud
Estas acciones y comportamientos de APT pueden generar daños sobre la salud de los trabajadores, como en
cualquier otra exposición a riesgos de origen laboral.
Por otra parte, desestructuran el ambiente de trabajo;
por ello, el APT tiene un alto potencial de dañar también
la salud colectiva, impactando negativamente sobre la
productividad y generando una degradación del clima
laboral.
Puede suceder que la persona acosada no sufra daños
en su salud, debido al tiempo de exposición, a su especial constitución personal, a sus mecanismos de defensa,
protección y afrontamiento, o bien debido al apoyo social
de que disponga.
No obstante, aunque las consecuencias de la situación
de acoso psicológico, para la persona o la organización
suelen ser graves, no es preciso que se exterioricen para
que dicha situación se considere una exposición compatible con APT si cumple los criterios definitorios. Este planteamiento es coherente con la definición de riesgo que
contempla la ley de Prevención de Riesgos Laborales.

3. OTROS ELEMENTOS QUE PUEDEN ESTAR
PRESENTES EN UNA SITUACIÓN DE APT
Existen otros aspectos que comúnmente se asocian al
concepto de APT y han sido excluidos de la definición
propuesta por el GVPT, ya que pueden conducir a interpretaciones ambiguas o erróneas e, incluso, vulnerar los
principios generales de la PRL.
Condiciones de trabajo
No se puede afirmar que por sí mismas determinen la
aparición de una situación de acoso, como condición suficiente, pero hay que considerar la existencia de condiciones de trabajo que no evitan o que incluso favorecen- la
aparición de este riesgo.
Analizando diferentes casos de acoso psicológico
(por ejemplo a través del estudio de casos y sentencias
judiciales) y teniendo en cuenta la bibliografía existente
sobre el tema, se detectan determinados aspectos de la
organización del trabajo que pueden favorecer la aparición de situaciones de APT, como son, entre otros, los
siguientes:
•• Conflicto o ambigüedad de rol.
•• Falta de autonomía.
•• Malas relaciones personales en el trabajo.
•• Ausencia o ineficacia de los canales de comunicación
y participación.
Es importante destacar que la existencia de riesgos
psicosociales, como los mencionados anteriormente,

supondrá una mayor probabilidad de que se produzcan
y manifiesten situaciones de APT en la empresa. Ante
la identificación de estos factores de riesgo, es posible
realizar labores preventivas o de intervención que minimizarán la aparición del mismo o protegerán al trabajador
de dichas exposiciones.
Si bien en la práctica se relaciona el APT con las condiciones psicosociales de trabajo, existe la posibilidad de
que la aparición de estas conductas violentas obedezca
inicialmente a motivaciones o conflictos derivados del
ámbito extralaboral o de la esfera personal. Por ello el
GTVP descartó vincular en origen, para todos los casos,
la ocurrencia de APT a determinadas condiciones organizativas. Sin embargo hay que decir que, aún en estos
casos, cuando se dan conductas de APT y éstas se mantienen, existe un fallo organizativo en los mecanismos de
prevención o intervención.
Intención o finalidad
Generalmente, en las situaciones de APT existe un conocimiento por la parte acosadora de que la conducta
que se emite puede ser de riesgo para la salud de quien
la recibe, y aun así, se produce la voluntad de realizarla. Esta intención habitualmente persigue finalidades diversas muy concretas (abandono del puesto de trabajo,
descrédito de la persona, voluntad de aislarla, etc.) y está
íntimamente ligada al carácter repetitivo de los comportamientos y al hecho de que se ejerzan de manera focalizada sobre una o varias personas.
Parece razonable no exigir al técnico en PRL medir o
demostrar que una o varias personas en la empresa realizan intencionalmente comportamientos de riesgo para
la salud de terceros. Preventivamente, hay que evitar que
sucedan, pero si no ha sido posible, es suficiente con
que estas conductas se produzcan (en las condiciones
definitorias expuestas en esta NTP) para intervenir, dado
que se trata de un riesgo importante para la salud. En
este sentido, la necesidad de demostrar la intención de
la parte acosadora para la calificación de riesgo a estas
exposiciones se sitúa fuera del campo técnico (si bien
puede tener relevancia en el ámbito jurídico administrativo, social, civil o penal especialmente).
En consecuencia, de acuerdo con su consideración
como riesgo laboral, no tiene por qué exigirse la demostrada intención de hacer daño para que deba gestionarse
su prevención tomando las medidas pertinentes y suponiendo, en caso contrario, un incumplimiento por parte de
la organización. Por tanto, la intencionalidad no es una
característica que deba probarse en el ámbito técnico de
la prevención de riesgos laborales, aunque puede ser un
factor agravante a tener en cuenta desde el punto de vista
jurídico o psicológico.
Percepción de la situación
Habitualmente se ha relacionado el APT con la valoración
subjetiva que la víctima hace de la situación, y con la
necesidad de que ésta perciba las conductas o acciones
como graves o muy graves. Aunque es cierto que lo anterior está directamente vinculado a las consecuencias
que el APT puede tener finalmente sobre la salud de la
persona, debe considerarse el acoso psicológico desde
el punto de vista del potencial de daño sobre la salud
que pueden suponer dichas conductas, es decir, independientemente de las características personales de los
afectados, como corresponde al enfoque desde el ámbito
de la Prevención de Riesgos Laborales.
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Perfil del acosador o de la víctima
Las características o factores de personalidad de los
individuos que pueden actuar como “acosadores” o
“víctimas” en un caso de APT pueden ser diversos y
heterogéneos.
Existen esfuerzos en el mundo científico en relacionar
perfiles de personalidad con las personas participantes
en una situación de APT (acosador y víctima, principalmente). No obstante, dichos perfiles no se muestran como
condición presente en todos los casos de APT. Por ello se
ha considerado que dichos conceptos deben excluirse de
la definición de APT como condición necesaria. Asimismo, como se ha comentado anteriormente, el papel de la
PRL debe centrarse en los factores de riesgo que pueden
generar un daño y no en aspectos de tipo subjetivo o de
personalidad.
Daños a la salud
Este elemento suele estar presente cuando la persona
ha estado o está sometida a conductas de violencia psicológica. Una exposición a este tipo de riesgos suele
tener como consecuencia la aparición de una serie de
sintomatología (ver NTP 476). Los cuadros clínicos asociados que se describen son patologías psíquicas, siendo
habituales los cuadros ansiosos y depresivos, a menudo
compatibles con un síndrome por estrés postraumático.
Se describen también patologías psicosomáticas y disfunciones sociales y familiares.
No obstante, dependiendo de la estructura personal
del trabajador, del apoyo social de que disponga y de
sus habilidades sociales, es factible que esa exposición,
a la que puede estar o haber estado sometido, no dé por
resultado daños tan evidentes a la salud.
Por tanto, aunque los daños a la salud en un caso de
exposición a APT es un elemento habitualmente presente,
dada su potencia lesiva, no es una condición necesaria
para determinar la presencia o no de una exposición a conductas de violencia psicológica, y más concretamente en
los términos definitorios que se determinan en esta NTP.

4. DIFERENCIACIÓN DEL APT DE OTRAS
SITUACIONES EN EL TRABAJO
No tendrán la consideración de acoso psicológico aquellas conductas que impliquen un conflicto, acaecido en el
marco de las relaciones humanas, y que evidentemente
afecten al ámbito laboral, se den en su entorno e influyan
en la organización y en las relaciones laborales. Hay que
evitar que los conflictos deriven en cualquier forma de
Violencia en el Trabajo y se conviertan en habituales o
desemboquen en conductas de Acoso Psicológico.
Tampoco tendrá consideración de APT aquellas situaciones donde no existan acciones de violencia en el
trabajo realizadas de forma reiterada y/o prolongada en
el tiempo (por ejemplo, un hecho de violencia psicológica
aislado y de carácter puntual).
Asimismo, no constituiría APT el estilo de mando autoritario por parte de los superiores, la incorrecta organización del trabajo, la falta de comunicación, etc., tratándose, no obstante, de situaciones que deberían tratarse
en el marco de la prevención de riesgos psicosociales.
(Tabla 2.)
•• Un hecho violento singular y puntual (sin prolongación
en el tiempo).
•• Acciones irregulares organizativas que afectan al
colectivo.
•• La presión legítima de exigir lo que se pacta o las normas que existan.
•• Un conflicto.
•• Críticas constructivas, explícitas, justificadas.
•• La supervisión-control, así como el ejercicio de la autoridad, siempre con el debido respeto interpersonal.
•• Los comportamientos arbitrarios o excesivamente autoritarios realizados a la colectividad, en general.
Tabla 2. Ejemplos de algunas situaciones que no serían
mobbing
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Descripció
Es defineix més clarament l’excepcionalitat per treballar en instal·lacions URV
fora de l’horari habitual i la necessitat d’autorització per part del responsable
de l’activitat seguint el protocol que la URV estableixi.

2
3
4
5

IT-PGPRL-21-01 Treballs experimentals fora d’horari habitual

MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS DE LA URV
INSTRUCCIONS DE TREBALL

Codi: IT-PGPRL-21-01
Edició: 1
Data: 11/12/2017
Pàg.: 2 de 4

1. OBJECTE
Establir unes pautes per coordinar aquelles situacions en què s’hagin de realitzar
treballs experimentals fora d’horari d’obertura al públic dels edificis de la Universitat,
sempre que les activitats comportin algun risc per a persones i/o instal·lacions, de
manera integrada al protocol de la URV d’accessos a edificis.

2. ABAST
Aquesta instrucció de treball afecta tots els agents de la URV.
Queden fora de l’abast els processos que tinguin lloc sense control de persones.

3. DEFINICIONS
Treballs fora d’horari habitual: treballs realitzats fora de l’horari establert per la
normativa, que determina cada institució.
Agents URV: membres de la comunitat universitària, treballadors de la Fundació URV,
personal d’entitats ubicades en espais de la URV o cedits per la URV que prestin
serveis en aquests espais i personal d’empreses contractistes que prestin serveis en
espais de la URV.
Responsable de l’activitat (RA): treballador que lidera una activitat.
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació vigent i en particular l’Estatut de la
URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat.

4. NORMATIVA
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 Reial decret 39/1997, 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de
prevenció
 Norma UNE OHSAS 18001:2007
 Manual de gestió de prevenció de riscos laborals de la URV
* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.1

1

La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del
PGPRL-17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu.
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5. RESPONSABILITATS
El responsable de l’activitat ha de garantir que es compleix aquesta instrucció i els
procediments que se’n derivin.
Els agents URV han de complir els requisits mínims establerts en aquesta instrucció i
el procediment de la qual es deriva.
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) ha de ser consultat en tot allò relatiu a aquesta
instrucció, en les actuacions que es determini i ha d’escollir el pèrit.
El Consell de Govern ha d’aprovar la documentació i garantir els recursos per
executar-la.

6. PROCÉS
A causa de la tipologia d’activitats que es duen a terme a la Universitat, és possible
que sigui necessari realitzar treballs i activitats fora de l’horari d’obertura dels edificis
en l’àmbit de la investigació o de la transferència. Aquesta instrucció s’alinea al
protocol establert per la institució a l’hora d’accedir a les instal·lacions.
6.1

Actuacions que ha de dur a terme l’agent URV

Qualsevol treballador/a que hagi de realitzar tasques prioritàriament les ha de
planificar per tal que es duguin a terme en horari habitual dels centres.
Excepcionalment, i per motius justificats, hi ha tasques que requereixen l’accés a
edificis i espais URV fora de l’horari habitual, en aquest cas caldrà una autorització i el
seguiment dels tràmits corresponents relatius a l’accés als edificis.
En relació amb els treballs experimentals amb rellevància de riscos laborals fora de
l’horari habitual, caldrà assegurar els següents punts:
 El responsable de l’activitat haurà de valorar la necessitat real de realitzar-les
fora de l’horari habitual d’obertura del centre.
 En cas que sí sigui necessari i imprescindible realitzar-les fora de l’horari
habitual, el responsable de l’activitat haurà de planificar les actuacions
necessàries per minimitzar els riscos així com la gravetat del possibles
incidents, reduint al mínim indispensable les actuacions amb factors de risc
rellevant que cal realitzar en horari no habitual.
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 Els treballs en zones experimentals que, segons el responsable d’activitat,
tinguin rellevància en prevenció de riscos requeriran la presència mínima de
dues persones a l’espai on es du a terme l’activitat, les quals sempre han de
seguir les instruccions de treball i els procediments establerts d’acord amb la
feina que fan.

 El responsable de l’activitat haurà de tramitar els corresponents permisos
d’accés per a les persones que han d’accedir fora de l’horari habitual seguint el
que indica el protocol de la institució per accedir a les instal·lacions fora
d’horari habitual; (s’ha de seguir el Protocol URV per controlar els accessos a fi
de comunicar al servei de vigilància la presència d’activitat).

6.2

Prohibicions
És totalment prohibit treballar sol als espais experimentals fora de l’horari habitual.
Altres prohibicions es recullen en el procediment PGPRL-04 Seguretat a la feina i
les instruccions derivades.

7. FLUXOGRAMA
No n’hi ha.

8. DOCUMENTS I REGISTRES
 PGPRL-04 Seguretat a la feina
 Instruccions derivades del PGPRL-04 que s’hi apliquin
 PGPRL-21 Permisos de treball
 PGPRL-22 Models preventius a la URV
 Protocol URV d’accessos a edificis
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