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1. Organització


Comitè de Seguretat i Salut (CSS):
o Delegats i delegades de prevenció.
o Comissions específiques.
o Plenari.
o Comissió permanent.



Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL).



Pla de prevenció de riscos laborals.



Política de prevenció de riscos laborals:
o 1a declaració de política de prevenció de riscos laborals (2003).
o 2a declaració de política de prevenció de riscos laborals (2009).



Planificació de l’activitat preventiva:
o Pla d’inversions en laboratoris i tallers.
o Pla de millora de les condicions ergonòmiques en pantalles de visualització de
dades.
o Pla de renovació ergonòmica de mobiliari (Pla REM).
o Pla de millora de les condicions d’evacuació dels edificis existents (PMCEEE).
o Pla de formació amb 26 actuacions formatives en matèria de prevenció de
riscos laborals.
o Eix específic en prevenció de riscos laborals al Pla de formació del PAS.

2. Seguretat en el treball i Higiene industrial


Avaluacions de riscos laborals:
o Laboratoris.
o Tallers.
o Personal de manteniment.
o Personal de biblioteques.



Identificació de riscos laborals:
o Informes de seguretat.
o Informes higiènics.
o Notes de prevenció.
o Estudis de qualitat ambiental.



Actuacions de millora:
o Protecció de màquines.
o Equips de protecció individual.
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Centralització de gasos.
Ventilació / Extracció.
Emmagatzematge de productes químics.
Dutxes de seguretat i fonts rentaulls.
Actuacions diverses.



Recomanacions i informació:
o Manuals tècnics.
o Instruccions de prevenció (Català / Castellà).
o Normes de seguretat (Català / Castellà).
o Normes higièniques (Català / Castellà).
o Procediments segurs de treball.



Formació:
o Genèrica.
o Específica.

3. Ergonomia


Avaluacions de riscos laborals:
o Llocs de treball amb pantalles de visualització de dades.
o Personal de manteniment.
o Personal de biblioteques.



Identificació de riscos laborals:
o Condicions d’il·luminació a les biblioteques.
o Informes ergonòmics.
o Notes de prevenció.
o Teletreball (qüestionari d’autoavaluació de les condicions ergonòmiques amb
recomanacions per a la millora dels entorns de treball particulars).



Actuacions de millora:
o Cadires ergonòmiques.
o Reposapeus.
o Il·luminació dels llocs de treball.



Recomanacions i informació:
o Manuals tècnics.
o Recomanacions ergonòmiques.



Integració de la prevenció de riscos laborals:
o Integració de l’ergonomia en el pla d’inversions TIC mitjançant l’avaluació de
les condicions de les pantalles, teclat, ratolí i nivells sonors dels equips.
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Formació:
o Genèrica.
o Específica.

4. Risc psicosocial


Protocol de gestió de conflictes:
o 3 revisions del procediment.



Fulls informatius:
o Factors psicosocials.
o Estrès laboral.
o Mobbing.
o Síndrome del burnout.
o Fatiga mental.



Abordatge de casos.

5. Medicina del treball
Vigilància de la salut


Protocols mèdics específics.



Revisions mèdiques:
o Inicials.
o Periòdiques.
o Específiques (radiacions ionitzants).



Consultes de salut.



Visites mèdiques:
o Embaràs.
o Lactància natural.
o Motius de salut.
o Reincorporació per llarga absència per motius de salut davant dels riscos
laborals.



Vacunes:
o Antitetàniques en funció del lloc de treball.
o Hepatitis A i B en funció del lloc de treball.
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Centres de Vigilància i Promoció de la Salut:
o Campus Nord.
o Campus Sud.
o Campus Terrassa.
o Campus Baix Llobregat.
o Campus Vilanova i la Geltrú.



Enquestes de satisfacció i millora.



Formació bàsica medicina del treball.



Eina electrònica de sol·licitud d’atenció a la salut de les persones.

Promoció de la salut


Campanya informativa Saps quant pesa el fum del tabac?



Senyalització prohibició de fumar a tots aquells espais crítics de la Universitat.



Campanyes de vacunació antigripal.



Protocol de previsió d'impacte per crisi sanitària (grip A/H1N1).

6. Emergències i evacuació


Informes de millora de les condicions d’evacuació dels edificis.



Actuacions de millora:
o Megafonia per a la comunicació de situacions d’emergència.
o Senyalització dels edificis en matèria d’emergència, evacuació i mitjans
d’extinció.
o Adequació de les vies d’evacuació i les sortides d’emergència dels edificis.



Simulacres d’evacuació total a edificis de la UPC:
o Edificis TR1 / TR2 / TR3
Escola d'Enginyeria de Terrassa.
o Edificis TR4 / TR45 / TR5 / TR6
Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa.
o Edifici TR7
Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa.
o Edifici TR8
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa.

18 anys de prevenció de riscos laborals: 1996 - 2013

7

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Edifici TR9
Biblioteca BCT del Campus de Terrassa.
Mòdul B6
Facultat d'Informàtica de Barcelona.
Edifici BIB
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté del Campus Nord de Barcelona.
Edifici PO
Poliesportiu del Campus Nord de Barcelona.
Edifici VX
Serveis Generals del Campus Nord de Barcelona.
Edifici P
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona.
Edifici U
Facultat de Matemàtiques i Estadística.
Edificis H, I i pavellons
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona.
Edifici NT1
Facultat de Nàutica de Barcelona.
Edifici C4C
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels.
Edifici D4C
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.
Edifici D7C
Serveis Generals i Biblioteca del Campus de Baix Llobregat.
Edificis MN1/MN2/MN3
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.
Edifici MN6
Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.
Edificis VG1 / VG2 / VG3
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.
Edifici VG4
Aulari de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.
Edifici VG6
Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.
Edifici SC1 / SC2
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.

Assessoraments tècnics:
o Notes de prevenció.
o Guies ràpides d’actuació per als Serveis d’Emergència externs: Bombers,
Protecció civil, SEM.

18 anys de prevenció de riscos laborals: 1996 - 2013

8



Informació:
o Consignes d’emergència i evacuació.
o Manuals tècnics.
o Guies ràpides de funcionament del sistema de megafonia.
o Instruccions per a emergències (Català / Castellà / Anglès).



Formació:
o Genèrica.
o Específica.



Investigació d’emergències.

7. Coordinació d'activitats empresarials (CAE)


Programa d’ajuda per a la coordinació d’activitats empresarials (PACAE) en
l’àmbit dels convenis universitat – empresa.



Coordinació d’activitats empresarials amb empreses amb activitats a la UPC.



Coordinació d’activitats empresarials amb entitats vinculades a la UPC.



Integració de la prevenció de riscos laborals en la contractació de serveis.



Assessoraments diversos.

8. Formació,informació i comunicació
Formació


Formació genèrica en prevenció de riscos laborals:
o Màster de prevenció de riscos laborals d’acreditació com a tècnic intermig per
als caps de manteniment.
o Màster de prevenció de riscos laborals d’acreditació com a tècnic intermig per
als delegats de prevenció.
o Formació bàsica en prevenció de riscos laborals per al personal de laboratoris,
tallers i manteniment.
o Formació específica en prevenció de riscos laborals per al personal de
laboratoris, tallers i manteniment.
o Formació bàsica en prevenció de riscos laborals per al PAS dels àmbits
d’administració, TIC, biblioteques i recepció.
o Convenis universitat-empresa, per al PDI.
o Convenis universitat-empresa, per al PSR.
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Formació bàsica en prevenció de riscos laborals per al PDI i PAS de laboratoris
químics i físics del DEMRN.



Formació específica en matèria de seguretat en el treball i higiene industrial:
o Elaboració de procediments de treball segur.
o Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles en recipients mòbils.
o Ús correcte d’armaris de seguretat per a productes químics.
o Marc normatiu en seguretat i higiene laboral.
o Bioseguretat als laboratoris.
o Equips de protecció individual.
o Contaminants físics.
o Gestió de residus de laboratori.
o Manipulació i mesures de control dels productes químics líquids.
o Manipulació mecànica de càrregues.
o Manipulació segura de carretons elevadors.
o Manipulació segura de ponts grua.
o Productes químics: introducció, etiquetatge i fitxes de seguretat.
o Mesures de seguretat en màquines.
o Instal·lacions elèctriques.
o Plataformes elevadores.
o Risc elèctric amb baixa tensió.
o Seguretat en instal·lacions.
o Seguretat en màquines de taller i fusteria.
o Seguretat en màquines.
o Utilització i instal·lacions de gasos.
o Senyalització de seguretat i ordre i neteja en els centres de treball.
o Remodelació d’espais.
o Seminaris:
- Màquines portàtils i eines manuals.
- Soldadura.
- Treballs en alçada.
- Treballs en espais confinats.



Formació específica en matèria d’ergonomia:
o Com protegir l’esquena en la manipulació manual de càrregues.
o Teletreball i prevenció de riscos laborals.
o Autogestió de l'espai de treball: pantalles de visualització de dades.



Formació específica en matèria d’emergències i evacuació:
o Formació bàsica en prevenció i extinció d’incendis. Pràctiques amb foc real.
o Condicions de protecció contra incendis en edificis.
o Seminari sobre incendis.
o Formació d’equips d’emergència.
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Formació sobre els sistemes de megafonia d’emergència per al personal de
consergeria, manteniment i caps dels serveis de gestió i suport.
Jornada formativa per al manteniment d’instal·lacions d’emergència:
enllumenat i senyalització d’emergència.

Altres:
o Jornada sobre prevenció de riscos laborals per als caps de manteniment.
o Primers auxilis.
o Ús dels desfibril·ladors.

Informació


Manuals de prevenció de riscos laborals:
o Selecció i adquisició de nous equips de protecció individual.
o Emmagatzematge de productes químics.
o Recomanacions reglamentàries i de seguretat per a la compra o disseny de
maquinària.
o Recomanacions reglamentàries sobre aparells a pressió.
o Prevenció de riscos a l'oficina.



Manual d’acollida a l’estudiantat UPC en matèria de prevenció de riscos laborals
(Català / Castellà / Anglès).



Normes de seguretat (Català / Castellà):
o FNS 001 - Manipulació manual de càrregues.
o FNS 002 - Ús d'extintors portàtils.
o FNS 003 - Torn.
o FNS 004 - Fresadora.
o FNS 005 - Trepant de columna.
o FNS 006 - Carretilla automotora.
o FNS 007 - Transpaleta manual.
o FNS 008 - Incompatibilitats entre productes químics.
o FNS 009 - Aparells pressió - Ampolles.
o FNS 010 - Selecció i ús de filtres per a soldadura.
o FNS 011 - Pantalles de visualització de dades (PVD).
o FNS 012 - Soldadura oxiacetilènica.
o FNS 013 - Soldadura elèctrica.
o FNS 014 - EPI i dispositius de seguretat als laboratoris químics.
o FNS 015 - Intervenció en cas de vessament de productes químics líquids.
o FNS 016 - Intervenció en cas de fuites d'oli.
o FNS 017 - Procediment d'informació entre els S.Manteniment i laboratoris.
o FNS 018 - Correcte emmagatzematge de productes químics.
o FNS 019 - Esmeriladora.
o FNS 020 - Tasques elèctriques - Les 5 regles bàsiques.
o FNS 021 - Tasques elèctriques - Les 5 regles complementàries.
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FNS 022 - Normes de seguretat en l'ús de bastides.
FNS 023 - Trepant portàtil elèctric.
FNS 024 - Serra caladora portàtil elèctrica.
FNS 025 - Esmoladora angular.
FNS 026 - Forns (mufles) i estufes.
FNS 028 - Vitrina d'extracció de gasos d'ús general VA150960SG.
FNS 029 - Soldadura amb fil d'estany.
FNS 030 - Encenedor elèctric.
FNS 031 - Encenedor de gas (Bunsen).
FNS 032 - Actuació en cas de vessament de mercuri.



Instruccions de prevenció (Català / Castellà):
o IdP 001 - Senyalització de seguretat.
o IdP 002 - Ordre, neteja i manteniment.
o IdP 003 - Vestuaris, dutxes, lavabos i vàters.
o IdP 004 - Condicions ambientals dels llocs de treball.
o IdP 005 - Escales fixes.
o IdP 006 - Escales manuals.
o IdP 007 - EPI: Equips de protecció individual.
o IdP 008 - EPI: Casc de seguretat.
o IdP 009 - EPI: Guants de protecció.
o IdP 010 - EPI: Calçat professional.
o IdP 011 - EPI: Protectors oculars i facials.
o IdP 012 - EPI: Protectors respiratoris.
o IdP 013 - EPI: Protectors auditius.
o IdP 014 - EPI: Roba de protecció.
o IdP 015 - EPI: Protecció contra caigudes.
o IdP 016 - Adquisició d'equips de treball.
o IdP 017 - Adaptació d'equips de treball segons RD 1215-97.
o IdP 018 - Fitxa de dades de seguretat (FDS).
o IdP 019 - Classificació, envasament i etiquetatge subst - preparats perillosos.
o IdP 020 - Emmagatzematge productes químics inflamables i combustibles.
o IdP 021 - Emmagatzematge productes químics corrosius.
o IdP 022 - Aparells a pressió - normativa i inspecció.
o IdP 023 - Feines sense tensió.
o IdP 024 - Posada a terra i en curtcircuit.
o IdP 025 - Feines elèctriques - Maniobres, mesuraments, assaigs i verificacions.
o IdP 026 - Utilització de bastides.



Normes higièniques (Català / Castellà):
o NH 001 - Embaràs i lactància: principals riscos higiènics.
o NH 002/01 - Agents químics carcinògens.
o NH 002/02 - Agents químics mutàgens.
o NH 002/03 - Agents químics tòxics per a la reproducció.
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Recomanacions ergonòmiques (Català / Castellà):
o RE 001/01 - Introducció. Conceptes bàsics.
o RE 001/02 - Tècniques per a la manipulació manual de càrregues.
o RE 001/03 - Manipulació manual de càrregues especials.
o RE 002/01 - Postures forçades de treball.
o RE 003/01 - Efectes a la salut.
o RE 004/01 - Equips amb pantalles de visualització de dades.
o RE 004/02 - Ordinador portàtil.
o RE 004/03 - Mobiliari d'oficina.
o RE 004/04 - Exercicis a l'oficina.
o RE 006/01 - Condicions climatològiques desfavorables.
o RE 007/01 - Consells i recomanacions al teu lloc de treball.



Fulls informatius psicosociologia:
o Factors psicosocials.
o Estrès laboral.
o Mobbing.
o Síndrome del burnout.
o Fatiga mental.



Manual de criteris mínims ergonòmics en el disseny mediambiental dels llocs de
treball de la UPC.



Exercicis de relaxació muscular recomanats quan es treballa amb l’ordinador en
el calendari UPC del curs 2008-2009.



Informació per a emergències (Català / Castellà):
o IE 001 - Prevenció d’incendis.
o IE 002 - Senyalització d'emergència.
o IE 003 - Extintor.
o IE 004 - Recorreguts d'evacuació.



Criteris tècnics per a instal·lacions d'emergència (CTIE):
o CTIE SE-001. Criteris per a l’enllumenat d’emergència.
o CTIE CTIE IL-001. Criteris per a la senyalització d’emergència.
o CTIE CTIE RE. Criteris per als recorreguts d’evacuació.



Research Meeting. Responsabilitats i obligacions dels PDI en prevenció de riscos
laborals en el marc dels convenis universitat-empresa (Programa d'ajuda per a la
coordinació d'activitats empresarials).



Col·laboració en les Jornades d’acollida al PDI de nova incorporació a la UPC en
matèria de prevenció de riscos laborals.
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Comunicació


Eina electrònica de sol·licitud d’atenció a la salut de les persones.



Portal de prevenció de riscos laborals.

9. Accidents i incidents


Investigació d’accidents.



Investigació d'incidents.



Estudi descriptiu d’accidentalitat a la UPC (1996-2001).



Gestió de l’accidentalitat.

10. Primers auxilis


Farmacioles:
o Formulari electrònic per a la sol·licitud del material de reposició de les
farmacioles.



Desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA).



Formació:
o Ús dels desfibril·ladors.
o Primers auxilis.



Informació en primers auxilis.

11. Col·laboracions i reconeixements
Col·laboracions


Col·laboració amb l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat en
l’assistència mèdica de primers auxilis durant la realització de les proves a la
UPC.



Conferència dins el cicle 4x2 a l’EPSEVG sobre La prevenció de Riscos Laborals a
la Universitat: què pinta l'estudiant/a en tot això?
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Llibre blanc de prevenció de riscos laborals (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas).



Col·laboració en el Màster de prevenció de riscos laborals de la UVIC: Projecte de
gestió de la resposta davant situacions d’emergència de la UPC i senyalització
d’emergència.



Formació i informació en prevenció de riscos laborals i equipament al voluntariat
de la UPC que va col·laborar en la recollida del vessament del Prestige
(chapapote).



Jornada sobre Projecte de gestió de la resposta davant situacions d’emergència
de la UPC, adreçada a tècnics de l’Administració Autonòmica Gallega, a Santiago
de Compostela.



Membre de la Comissió de Prevenció i Assegurances de la Cambra de Comerç de
Barcelona.



Participació en el grup de discussió sobre detecció de necessitats de recerca a
Catalunya en l’àmbit de la seguretat i salut laboral, organitzat per la Subdirecció
General de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Ocupació.



Participació en l'elaboració de la Guia de bona praxi per a la vigilància de la salut
mental relacionada amb els factors de risc psicosocial, publicada per la Direcció
General de Salut Pública.



Participació en el Màster d’Enginyeria de Protecció contra Incendis, impartit a la
Universidad Pontifícia de Comillas – ICAI – ICADE.

Reconeixements


Premi a la prevenció de riscos laborals en els VIII Premis d'Economia i Empresa
2006.
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Algunes xifres rellevants
Avaluació de riscos laborals als laboratoris i tallers





Laboratoris i tallers avaluats
445
Principals actuacions:
o vitrines d’extracció de gasos d’ús general
72
o vitrines d’extracció de gasos autofiltrants
6
o campanes d’extracció de gasos
20
o extraccions generals per a laboratoris
35
o adequacions de magatzems per a productes químics
20
o armaris de seguretat per a productes químics àcids i bases i inflamables
166
o dutxes de seguretat i fonts rentaulls
26
o actuacions diverses (adequacions d’equips i espais de treball, proteccions
elèctriques, instal·lacions de baranes, etc.)
78
Equips de protecció individual subministrats
5.150

Avaluació de riscos laborals del personal de manteniment


Llocs de treball avaluats

35

Avaluació de riscos laborals del personal de biblioteques


Llocs de treball avaluats

118

Avaluació de riscos laborals dels llocs de treball amb pantalles de visualització
de dades




Llocs de treball avaluats
Cadires ergonòmiques subministrades
Reposapeus subministrats

Avaluacions específiques individuals





855
1.728
369

60

Protecció de la dona en situació d’embaràs.
Protecció de la dona en situació de lactància natural.
Motius de salut.
Reincorporació per llarga absència per motius de salut davant dels riscos laborals.

Millora de les condicions d’evacuació dels edificis existents







Senyals d’emergència
Adequacions de les vies d’evacuació i sortides d’emergència
Edificis amb megafonia per a la comunicació d’emergència
Superfície UPC amb megafonia instal·lada
Simulacres d’evacuació total
Investigacions d’emergències
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12.119
10
39
253.039m2
27
6
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Coordinació d’activitats empresarials



Assessorament en el marc de convenis de recerca
Altres actuacions

138
52

Procediments, instruccions i recomanacions de treball segur

219










32
4
11
26
108
4
11
23

Normes de seguretat
Normes higièniques
Recomanacions ergonòmiques
Instruccions de prevenció
Procediments segurs de treball pels laboratoris i tallers
Instruccions per a emergències
Guies ràpides d’actuació per als Serveis d’Emergència
Guies ràpides de funcionament del sistema de megafonia

Manuals tècnics en matèria de prevenció de riscos laborals

9

Assessoraments tècnics documentats

595













31
20
3
240
58
48
26
22
6
95
46

Plans d’emergència i evacuació
Condicions d’il·luminació
Estudi de qualitat ambiental
Informes ergonòmics
Informes higiènics
Informes del Pla de millora de les condicions d’evacuació dels edificis existents
Informes de seguretat
Informes dels simulacres
Investigacions d'emergències
Notes de prevenció
Altres

Medicina del treball








Revisions mèdiques
21.338
o inicials
3.710
o periòdiques
17.628
Visites de salut
2.299
o consultes de salut
2.192
o visites mèdiques (embaràs, lactància natural, motius de salut i
reincorporació per llarga absència)
107
Vacunacions
2.273
o antitetàniques en funció del lloc de treball
143
o hepatitis A i B en funció del lloc de treball
26
o antigripals
2.104
Enquestes de satisfacció i millora del servei de revisions mèdiques
3
o persones participants
1.731

18 anys de prevenció de riscos laborals: 1996 - 2013
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Tipus d’accions formatives

47







8
27
3
6
3

Cursos de formació genèrica en prevenció de riscos laborals
Cursos de formació específica en matèria de seguretat i higiene industrial
Cursos de formació específica en matèria d’ergonomia
Cursos de formació específica en matèria d’emergències i evacuació
Cursos de formació en primers auxilis i ús dels desfibril·ladors

Edicions de formació en prevenció de riscos laborals

224

Investigacions d’accidents

62

Desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA)

30

Inversió en prevenció de riscos laborals

18 anys de prevenció de riscos laborals: 1996 - 2013

9.322.514,62€
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