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Annex II :
MODEL PRL_INFORMACIÓ_RELLEVANT LLOC DE TREBALL
DADES BÀSIQUES DE LA PERSONA PROMOTORA DEL CONTRACTE PER
A LA GESTIÓ PREVENTIVA PRÈVIA A L’INICI DE L’ACTIVITAT LABORAL

Codi: PGPRL-03-04
Edició:2
Data: 10-03-20
Pàg.: 1 de 4

URV.L18.09.00

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:
Marqueu
si aplica

Avaluació de
riscos
1

2

3

3.1_àmbit
dissecció
3.2_àmbit
estabulari

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 amb nanomaterials: es duen a
4.1:Nanomaterials terme activitats relacionades amb els nanomaterials. (cal
marcar també el perfil 4)
Activitat experimental amb cancerígens, mutagènics i
tòxics per a la reproducció (CMR): es duen a terme
activitats relacionades amb la manipulació de productes
CMR (cal marcar també el perfil 4)
4.2: CMR
4
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5 (Aquest perfil és complementari. No és
possible marcar només el 5.1 o 5.2 o 5.3, cal
marcar-ne d’altres.)

5.1

5.2

5.3

6

6.1: en tensió
7

7.1

7.2
8
8.1

8.2

8.3
9

10
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Activitat experimental física: es duen a terme activitats
relacionades amb agents físics. Convé identificar entre
aquests:
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).
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 experimental amb equips en tensió: es duen a
terme activitats experimentals amb equips en tensió.
Activitat de gestió: es duen a terme activitats al despatx,
tant administratives com de direcció.
Activitat de manteniment, comunicació, recursos
educatius i informàtics: es realitzen activitats de gestió i
de manteniment relacionades amb el manteniment de
l’equipament informàtic, equips audiovisuals, realització de
gravacions etc (cal marcar també el perfil 7)
Activitat realitzada al CRAI i arxiu URV: activitat de
gestió relacionada amb els CRAIs URV i/o l’arxiu general
URV. (cal marcar també el perfil 7)
Activitat a l’aire lliure: es duen a terme activitats de
manteniment i/o a l’aire lliure, etc.
Activitat experimental en jaciments i/o coves: es duen a
terme activitats en jaciments arqueològics i/o coves.
(Cal marcar també el perfil 8)
Activitat experimental al celler i/o mas experimental: es
duen a terme activitats a la vinya, celler i mas experimental
Inclou els fitosanitaris emprats al celler i el tractor del celler.
(Cal marcar també el perfil 8)
Activitat al poliesportiu: Es realitzen treballs al
poliesportiu URV(cal marcar també el perfil 8)
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.

Envieu aquest model emplenat i signat per tots els implicats a RH (cal que totes les signatures siguin
o bé digitals o bé manuscrites).
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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.
Àmbit de Suport a congressos/exposicions/activitats
no habituals

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 o FURV 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).
(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.).

Envieu aquest model emplenat i signat per tots els implicats a RH (cal que totes les signatures siguin
o bé digitals o bé manuscrites).
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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.
En compliment d’allò establert en la normativa 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, 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 la 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
al servei de prevenció mancomunat de la URV.

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