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Declaració de Política de Prevenció de Riscos Laborals 
 
Preàmbul 
 
La UPC és conscient de la importància de l’establiment i respecte d’una política 
rigorosa i coherent en prevenció de riscos laborals, per aquesta raó, el 25 de 
juliol de 2003 el Consell de Govern va aprovar la declaració de política de 
prevenció de riscos laborals. L’objectiu d’aquella declaració era “promoure la 
millora de les condicions de treball dirigida a elevar el nivell de protecció de la 
seguretat i la salut dels treballadors en el seu lloc de treball”. A data d’avui es 
pot assegurar, que si bé queda molt camí per recórrer, certament els nivells de 
seguretat i salut s’han elevat substancialment a la nostra Universitat. 
 
L’assemblea general de la “Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas”, en data 3 d’abril de 2006 va aprovar el document de cultura 
preventiva “Descripción de política preventiva de la CRUE”. En aquest 
document, tot i indicant que cada Universitat ha d’elaborar la seva pròpia 
política en funció de la seva pròpia idiosincràsia, manifestava la necessitat 
d’integrar la seguretat i la salut. S’insta als Rectors i als òrgans de govern a ser 
els primers en assumir aquest compromís, promovent la obligatòria integració 
de la prevenció en totes i cadascuna de les activitats de la Universitat i en tots 
els nivells jeràrquics i organitzatius. 
 
El propi Comitè de Seguretat i Salut de la UPC, en sessió de 9 de juny de 2008, 
aprova les conclusions de la Comissió designada per l’avaluació del Pla de 
Prevenció de Riscos Laborals, que indiquen que s’ha d’incidir en la regulació de 
funcions i responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals a la UPC 
amb una adequada difusió, informació i formació a tot el personal de la UPC, ja 
sigui PDI o PAS. 
 
Davant d’aquest escenari s’imposa una revisió de l’actual declaració de política 
de prevenció de riscos laborals de la UPC. 
 
La responsabilitat de la gestió de la prevenció de riscos laborals incumbeix a 
tota la organització assumint el compromís d’incorporar la gestió preventiva en 
totes les activitats quotidianes. 
 
Aquest pas imprescindible per una Universitat segura, saludable, sostenible i 
de qualitat, que respecta les persones i vetlla per la seva integritat, no es pot 
dur a terme sense disposar d’una autèntica cultura de la prevenció que s’ha de 
basar en una sòlida declaració de política de prevenció de riscos laborals. Una 
declaració on constin clarament els principis rectors i els compromisos adquirits 
per assolir el seu objectiu. 



Objectiu 
 
Elevar el nivell de seguretat i salut de tota la comunitat universitària mitjançant 
la integració de la prevenció de riscos laborals en les activitats i decisions de la 
UPC, assignant funcions i responsabilitats en tots els nivells jeràrquics i 
organitzatius, amb la corresponent formació i informació. 
 
Principis 
 
Per l’acompliment d’aquest objectiu la Universitat Politècnica de Catalunya es 
basa en principis legals, socials i ètics amb total respecte a la dignitat de les 
persones i assumint per part de tota la comunitat universitària el deure de 
responsabilitat compartida. 
 
 
Compromisos 
 
D’acord amb aquests principis, la Universitat Politècnica de Catalunya 
assumeix els següents compromisos: 
 

1. Formar i informar adequadament a tot el PDI i PAS en l’exercici de les 
seves funcions i responsabilitats en matèria de prevenció de riscos 
laborals i en les mesures de prevenció a adoptar i executar 

2. Promoure la participació i consulta de la comunitat universitària en la 
millora continua de les condicions de treball  

3. Avaluar periòdicament els riscos derivats de l’activitat laboral  
4. Assignar recursos per tal de garantir l’acompliment de la legislació vigent 

en matèria de prevenció de riscos laborals 
5. Requerir als proveïdors, concessions i serveis el compliment de la 

normativa en matèria de prevenció de riscos laborals 
6. Garantir una correcta gestió de l’emergència per tal de minimitzar els 

efectes que aquesta pugui produir sobre la seguretat i salut de la 
comunitat universitària 

7. Garantir una correcta vigilància i promoció de la salut pel benestar de les 
persones  

8. Prevenir qualsevol comportament que atempti contra la dignitat de les 
persones així com qualsevol conducta d’assetjament 

 
 


