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1. Introducció 

El Pla de prevenció de riscos laborals de la UPC aprovat el 2014, estableix entre els compromisos de la 

Política de prevenció de riscos laborals de la UPC el de requerir als proveïdors, concessions i serveis 

el compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 

D’acord al que estableix la llei 31/95 de prevenció de riscos laborals en el seu article 24 de 

Coordinació d’Activitats Empresarials i el RD 171/2004 que desenvolupa aquest article, quan en un 

mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més, aquestes 

han de cooperar en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. 

Quan la UPC contracta la realització de serveis a empreses i aquests impliquen que personal extern 

realitzi activitats a centres UPC s’ha d’establir coordinació d’activitats empresarials en matèria de 

prevenció de riscos laborals amb l’empresa.  

Els objectius d’aquest document són: 

‐ Definir i informar de les actuacions que la normativa de prevenció de riscos laborals estableix que 

han de portar a terme la UPC, com a titular del centre de treball on es produeix la concurrència 

d’activitats, i les empreses externes com a empreses concurrents. 

‐ Definir i informar del procés de coordinació amb les empreses que presten serveis a la UPC. 

No és objecte d’aquest document establir la gestió de la documentació administrativa, no relacionada 

amb prevenció de riscos laborals, que habitualment es sol·licita en el marc de la coordinació. 

 

2. Coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals 

La coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals (en endavant CAE) 

és l'obligació legal que tenen les empreses, de cooperar en matèria de prevenció de riscos laborals, 

quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors/es de dues o més empreses.  

L’objectiu de la CAE és vetllar per la seguretat i salut dels treballadors/es. 

La normativa que regula la CAE és:  

RD 171/2004 que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en 

matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

D’acord amb l’article 12 del RD 171/2004, la iniciativa per a l’establiment dels mitjans de coordinació 

correspon a l’empresari titular del centre de treball on té lloc la concurrència d’activitats. 
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3. Actuacions de coordinació en prevenció de riscos laborals en la contractació de serveis 

Les actuacions CAE que, d’acord a la normativa, corresponen a la UPC i a l’empresa, en la contractació 

de serveis en els que personal extern realitza activitats a centres UPC són: 

Actuacions CAE per part de la UPC 

Abans de 
l’inici de les 
activitats 

Informar l’empresa sobre: 

• Els riscos derivats de les activitats i espais de la UPC que poden afectar al personal 
extern i els que es poden agreujar amb motiu de la concurrència d’activitats. 

• Les mesures preventives que cal adoptar per controlar aquests riscos. 

• Les instruccions de seguretat per al personal extern. 

• Les consignes d’emergència per a personal extern. 

Establir les mesures preventives i els mitjans de coordinació1 que s’adoptaran. 

Durant les 
activitats 

Aplicar les mesures preventives i els mitjans de coordinació que s’hagin acordat amb 
l’empresa. 

Comprovar que l’empresa apliqui les mesures preventives i els mitjans de coordinació 
establerts. 

Informar l’empresa sobre els canvis en les condicions de treball que puguin afectar als 
treballs contractats. 

Comunicar d’immediat al personal extern tota situació d’emergència susceptible 
d’afectar a la salut o la seguretat. 

 

  

                                                           
1
 Els mitjans de coordinació són els recursos que han d’establir les empreses concurrents en un centre de treball 

amb l’objectiu de vetllar per la seguretat i salut dels treballadors i treballadores de cadascuna de les empreses. 
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Actuacions CAE per part de l’empresa 

Abans de 
l’inici de les 
activitats 

Informar la UPC sobre: 

• Els riscos de l’activitat dels seus treballadors que poden afectar altres persones i 
els que es poden agreujar amb motiu de la concurrència d’activitats. 

• Les mesures preventives que cal adoptar per controlar aquests riscos. 

Tenir en compte la informació de seguretat i salut de la UPC en l’avaluació de riscos i 
en la planificació de l’activitat preventiva de les activitats que faran a la UPC. 

Proporcionar al seu personal: 

• La informació i instruccions de seguretat de la UPC i les consignes d’actuació en 
cas d’emergència a la UPC. 

• Els equips de protecció individual indicats en la documentació de seguretat de la 
UPC i així com els que hagin establert com obligatoris per a la seva activitat. 

• La formació en PRL necessària per a les activitats 

• La vigilància de la salut específica segons les activitats a desenvolupar a la UPC. 

Lliurar a la UPC la documentació de coordinació requerida per la universitat. 

Si aplica: 

• Fer arribar a les empreses que subcontracti per fer activitats a la UPC la 
informació de seguretat i salut i les instruccions establertes per la UPC. 

• Exigir a les empreses subcontractades el compliment de les instruccions de 
seguretat i salut establertes per la UPC i de la normativa en matèria de prevenció 
de riscos laborals i de coordinació d’activitats empresarials. 

• Comunicar a la UPC les possibles subcontractacions. 

Durant les 
activitats 

Aplicar les mesures preventives i els mitjans de coordinació que conjuntament s’hagin 
acordat.  

Controlar el compliment de les normes de seguretat per part del seu personal. 

Informar la UPC dels accidents que el seu personal pugui tenir a la UPC. 

Comunicar d’immediat a la UPC tota situació d’emergència susceptible d’afectar a la 
salut o la seguretat. 
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4. Procés CAE en la contractació de serveis 

Les actuacions que cal realitzar són les següents: 

1r pas – Abans de l’inici de l’activitat a la UPC 

Unitat UPC 

que gestiona 

la contractació 

del servei 

 Comunica a l’SPRL la contractació d’un servei que es prestarà a la UPC, 

mitjançant el formulari de sol·licitud PACAE – Contractació de serveis a 

empreses (veure annex 1). 

 Convida a l’SPRL a les reunions que convoqui amb l’empresa per temes 

relacionats amb les activitats contractades. 

 

SPRL 

 Comunica a la Unitat UPC que gestiona la contractació del servei les actuacions 

CAE que cal portar a terme amb l’empresa. 

 Trasllada a l’empresa la informació de seguretat i salut de la UPC. 

 Sol·licita a l’empresa requeriments de CAE: 

Els documents disponibles en l’annex 2 emplenats: 

‐ Sol·licitud d’informació de seguretat i salut a l’empresa 

‐ Declaració de compliment de la normativa en PRL 

‐ Confirmació de recepció de la documentació 

En funció de les activitats es podrà requerir documentació addicional: 

‐ Procediment de treball segur de les activitats que es realitzaran a la UPC. 

‐ Acta de nomenament de recurs preventiu. 

‐ Certificats de formació en PRL del personal extern. 

‐ Certificats d’aptitud mèdica (o document de renúncia, quan sigui possible). 

‐ Altra documentació que s’estimi necessària. 

 Determina les mesures preventives i mitjans de coordinació a adoptar a partir 

de la informació de seguretat rebuda per part de l’empresa. 

 Informa la Unitat UPC que gestiona la contractació del servei que s’ha fet 

l’intercanvi de documentació CAE amb l’entitat externa i, si escau, sobre les 

mesures preventives específiques a adoptar durant els treballs. 
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2n pas – Durant les activitats 

Unitat UPC 

que gestiona 

la contractació 

del servei 

 Vetlla per que s’apliquin les mesures preventives i els mitjans de coordinació 

acordats amb l’empresa. 

 Informa l’SPRL en cas de noves activitats, canvis en les condicions de treball 

que puguin afectar als treballs contractats o identificar situacions que poden 

implicar riscos. 

 Informa l’SPRL sobre els accidents que el personal de l’empresa tingui a la UPC. 

 Si escau convida l’SPRL a les reunions que convoqui amb l’empresa per temes 

relacionats amb les activitats contractades. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex I - Formulari petició assessorament PACAE – Contractació de Serveis 

 



 

 

FORMULARI PETICIÓ ASSESSORAMENT PACAE – CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

 

Formulari que la unitat contractant de la UPC ha d'emplenar quan contracta serveis a una 

empresa externa i aquests impliquen que personal extern realitzi activitats a centres UPC. 

UNITAT UPC QUE CONTRACTA 

Unitat 

 

Persona de contacte 

 

Correu electrònic de la persona de contacte 

 

Responsable del contracte (si és diferent de la persona de contacte)  

 

Correu electrònic del responsable del contracte (si és diferent de la persona de contacte)  

 

EMPRESA CONTRACTADA 

Nom de l'empresa 

 

Interlocutor/a de prevenció de riscos laborals per part de l'empresa: 

Nom de l'interlocutor/a 

 

Telèfon de l'interlocutor/a 

 

Correu electrònic de l'interlocutor/a 

 

Càrrec de l'interlocutor/a 

 

La contractació del servei està tramitant-se  

Contracte  

Adjunta el document o envia’l a sprl.pacae@upc.edu un cop disposis d’ell 

 
 



 

 

Altra documentació relacionada amb el contracte Plec de prescripcions tècniques, etc.  

Adjunta la documentació 

 
 

Data d'inici i de fi del contracte  

 

ACTIVITATS QUE L'EMPRESA REALITZARÀ A LA UPC 

Data prevista d'inici de l'activitat del personal de l'empresa a centres UPC 

 

Descripció de l'activitat que el personal de l'empresa farà a centres UPC 

 

Espai/s on es desenvoluparan els treballs:  

 Tota la UPC 

 Campus Baix Llobregat 

 Campus Diagonal-Besòs 

 Campus Nord 

 Campus Terrassa 

 Manresa 

 Nàutica 

 Sant Cugat del Vallès 

 Sud 

 Vilanova i la Geltrú 

Espai específic on es desenvoluparan els treballs  

Indica edifici, planta i porta  

 

Característiques de les activitats contractades  

 Treballs en laboratoris 

 Treballs en cobertes 

 Treballs en alçada 

 Utilització d’escales manuals 

 Utilització de bastides 

 Utilització de plataformes elevadores 

 Treballs en calent (soldadura i oxitall) 

 Treballs en galeries de serveis 

 Treballs en espais confinats (dipòsits, pous, cisternes) 

 Treballs en estacions transformadores 



 

 

 Treballs en zones de circulació de vehicles 

 Cap dels treballs anteriors 

Altra informació que consideris rellevant  

 

queden 
5000

caràcters 

DOCUMENTACIÓ 

Adjunta la documentació de seguretat i salut que l'empresa t'hagi proporcionat o envia-la a 

sprl.pacae@upc.edu. 

Arxiu 1  

 
 

Arxiu 2 

 
 

ALTRES OBSERVACIONS 

Observacions  

 

queden 
5000

caràcters 
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Annex 2 – Documentació que ha d’emplenar l’empresa 

Document 1 - Sol·licitud d’informació de seguretat i salut a l’empresa 

Document 2 - Declaració de compliment d’obligacions en matèria de prevenció de 

riscos laborals. 

Document 3 - Confirmació de la recepció de la documentació 



 
 

 

DOCUMENT 1 - SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ DE SEGURETAT I SALUT A L’EMPRESA 

Ho ha d’emplenar l’empresa i enviar a la unitat UPC contractant amb còpia a 

sprl.pacae@upc.edu. 

 

Empresa 

Nom / raó social  ........................................................................................................................................... 

Adreça  ................................................................................................................. CIF  ................................. 

 
Activitat contractada per la UPC 

 

 

 

Se subcontractaran empreses per fer activitats a la UPC?                                     sí              no 

 
Modalitat preventiva adoptada per l’empresa 

□ Servei de prevenció propi 
 Propi  Concertat amb SPA 

Seguretat en el treball □  □  
Higiene  □  □  
Ergonomia i psicosociologia □  □  
Medicina del treball □  □  
 
Nom de l’SPA  ............................................................................................................................. .......... 
 

□ Servei de prevenció aliè 

Nom de l’SPA concertat  ....................................................................................................................................... 

□ Altres:..................................................................................................................................... 
 
Responsable de prevenció de riscos laborals de l’empresa  

Nom i cognoms  ............................................................................................................................................. 

Càrrec  ............................................................................................................................................................ 

Telèfon  .................................. Correu electrònic  ........................................................................................ 

 
Personal extern que farà activitats a la UPC 
(Es pot adjuntar en un document a part.) 

Nom i cognoms DNI / targeta 
d’identificació 

Empresa 
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Activitat que el personal extern farà a la UPC 

□ Treballs en laboratoris 

□ Treballs en espais on hi ha risc de caiguda 
en alçada 

□ Utilització d’equips de treball en alçada. 
Quins? ......................................................... 

□ Treballs verticals  

□ Treballs en galeries de serveis 

□ Treballs en espais confinats 

□ Treballs en estacions transformadores 

□ Treballs en instal·lacions de gas o en les 
proximitats 

□ Treballs en calent: soldadura i tall 

Descripció de l’activitat. Especifiqueu-ne la localització, els equips de treball que s’utilitzaran, els productes 
químics, etc. 

(Es pot adjuntar en un document a part.) 
 

 

 

 

 

 

Riscos de l’activitat 

 

 

 

 

Mesures preventives 

 

 

 

 

Riscos que poden afectar altres persones presents a les instal·lacions de la UPC 

 

 

 

 

Signatura i segell de l’empresa 

 

 

 

Nom i cognoms ............................................................................................................................... 

Càrrec  .........................................................................  Data  ........................................................  



 
 

 

DOCUMENT 2 
DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Ho ha d’emplenar l’empresa i enviar a la unitat UPC contractant amb còpia a 

sprl.pacae@upc.edu. 

 

(Nom i cognoms)   .............................................................., amb el DNI ......................................., 

en qualitat de ................................................................................................................................. 

de l’entitat ...................................................................................................................................... 

 

Declaro: 

Que l’entitat a la qual represento compleix les obligacions establertes per la Llei 31/95, de 

prevenció de riscos laborals, i la seva normativa de desplegament, i en concret que: 

1. Ha realitzat l’avaluació de riscos de les activitats que el seu personal durà a terme a la UPC 

i ha considerat la documentació de seguretat i salut aportada per la UPC. 

2. Ha informat el seu personal sobre l’avaluació de riscos de la seva activitat i sobre la 

documentació de seguretat i salut aportada per la UPC. 

3. Els seu personal ha rebut la formació en matèria de prevenció de riscos laborals d’acord 

amb els riscos identificats en el seu lloc de treball. 

4. Els treballadors disposen dels equips de protecció individual indicats en l’avaluació de 

riscos i en la documentació de seguretat i salut aportada per la UPC. 

5. Els equips de treball de l’entitat que s’utilitzin a la UPC compleixen la normativa de 

seguretat i salut aplicable. 

6. Ofereix al seu personal la vigilància de la salut específica dels riscos del seu lloc de treball. 

7. Comunicarà a la unitat UPC contractant qualsevol anomalia, incident o accident que es 

produeixi als espais de la UPC, així com les situacions d’emergència. 

8. Exigirà a les empreses subcontractistes el compliment de les instruccions de seguretat i 

salut establertes per la UPC i de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i 

de coordinació d’activitats empresarials, i els farà arribar de forma fefaent tota la 

informació sobre la coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals rebuda de la 

UPC, per tal que aquestes la lliurin als treballadors que hagin de concórrer al centre de la 

UPC. 

 

Així es fa constar als efectes oportuns.  

(Nom i cognoms) ............................................................................................................................ 

.............................................,   ...... de  ..................... de 20......... 

 (Signatura i segell de l’entitat externa) 
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DOCUMENT 3 
CONFIRMACIÓ DE RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

Ho ha d’emplenar l’empresa i enviar a la unitat UPC contractant amb còpia a 

sprl.pacae@upc.edu. 

 

 

Traslladeu els continguts dels documents que la UPC us ha facilitat: 

- Instruccions de seguretat i salut per a empreses externes. Codi 31.02/16/CAE/MGM. 

- Altres: 

 

 

al personal de la vostra empresa que realitzarà activitats a la UPC o, en cas de subcontractació, 

a les empreses que facin treballs a la Universitat per tal de que les considerin durant les 

activitats als centre de la UPC. 

 

(Nom i cognoms) ................................................................................., amb el DNI ......................, 

en qualitat de ................................................................................................................................. 

de l’entitat ...................................................................................................................................... 

 

Declaro: 

Que el personal de l’entitat a la qual represento que realitzarà activitats a la UPC ha estat 

informat adequadament de les instruccions de seguretat i salut recollides en el document 

“Instruccions de seguretat i salut per a empreses externes”. 

 

 

 

Així es fa constar als efectes oportuns.  

 

(Nom i cognoms) ........................................................................................................................... 

.............................................,   ...... de  ..................... de 20......... 

(Signatura i segell de l’entitat externa) 
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Barcelona, febrer de 2017 


