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2.2.2 Obligacions 

Les obligacions del personal treballador en matèria de prevenció de riscos laborals són 

recollides a l’article 29 de l’LPRL 31/1995: 
 
Obligacions dels treballadors i treballadores en matèria de prevenció de riscos 
 

 Correspon a cada treballador o treballadora vetllar, segons les seves possibilitats i per 
mitjà del compliment de les mesures de prevenció que s’adoptin en cada cas, per la seva 
pròpia seguretat i salut en el treball i per la d’altres persones a les quals pugui afectar la 
seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, o de 
conformitat amb la seva formació i les instruccions de la UPC. 
 

 Els treballadors i treballadores, d’acord amb la seva formació i seguint les instruccions de 
la UPC, han de, en particular: 
 
- Utilitzar adequadament, d’acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les 

màquines, els aparells, les eines, les substàncies perilloses, els equips de transport 
i, en general, qualsevol altre mitjà amb què duguin a terme la seva activitat. 
 

- Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció que els faciliti la UPC, 
d’acord amb les instruccions que rebin d’aquesta. 
 

- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s’instal·lin en els espais relacionats amb la seva activitat o als llocs 
de treball en què aquesta tingui lloc. 
 

- Informar immediatament el superior jeràrquic directe, i el personal designat per 
realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si s’escau, el servei de prevenció, 
sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc 
per a la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores. 
 

- Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat competent a 
fi de protegir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores a la feina. 
 

- Cooperar amb la UPC perquè aquesta pugui garantir unes condicions de treball que 
siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors i 
treballadores. 

  




