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1. Presentació
El Pla de Govern 2006-2010 (UPC10) contempla en el seu eix 5 el compromís de la UPC
amb la innovació, la qualitat en la recerca, la transferència dels resultats de la recerca i lla
dinamització de les relacions entre la Universitat i la societat mitjançant els seus agents
(institucions, empreses, associacions, etc.)
Tenir una recerca de qualitat va lligat necessariament a tenir una recerca segura, per aquest
motiu s’ha considerat fonamental integrar la prevenció de riscos laborals en les activitats de
recerca i transferència.
La prevenció de riscos laborals s’ha integrar a tota l’organització i les activitats, també a les
activitats de recerca, que per les seves pròpies característiques requereixen d’un tractament
singular atès que, algunes d’aquestes activitats estan a l’avantguarda del coneixement
suposant canvis en la tecnologia i equips de treball, la qual cosa en ocasions implicarà la
introducció de noves mesures preventives o adaptació del coneixement actual en matèria de
prevenció de riscos.
Per tal d’ajudar a la implantació una recerca més segura i poder oferir un assessorament a
les Unitats que fan activitats de recerca en la UPC es requereix conèixer millor aquesta
activitat i quines són les seves necessitats envers la prevenció de riscos laborals.

2. Antecedents
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals ha constatat durant els darrers anys, un augment
progressiu de les peticions d’assessorament en matèria de prevenció de riscos per part
d’Unitats que duen a terme activitats de recerca, i també un augment de les peticions
relatives a la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) en matèria de prevenció per part
de les d’empreses que estan vinculades mitjançant convenis a la UPC.
Per aquest motiu s’han realitzat diferents reunions entre el Vicerector de Recerca, el CTT i el
Servei de Prevenció de Riscos Laborals per tal de valorar la situació, posant-se de manifest
la necessitat de disposar d’una major informació pel que fa les activitats de recerca i als
convenis de recerca i col·laboració, i més concretament sobre les activitats associades als
mateixos que puguin suposar perills per a la seguretat i salut dels treballadors de la UPC o
dels de les empreses amb les que convenia la UPC
L’actual manca d’informació fa que sigui difícil la caracterització de la problemàtica, el seu
abast i la implantació d’un sistema de gestió de la prevenció de riscos a la recerca.
Actualment el Servei de Prevenció de Riscos Laborals no pot oferir un bon assessorament, i
realitza algunes actuacions de forma “reactiva” i no preventiva, atès que l’activitat està
realitzant-se quan es comunica una necessitat en matèria de prevenció, i per tant s’arriba
tard.
El propòsit d’aquest document és el d’iniciar una línia de treball que permeti elaborar en un
futur, un procediment per fer la recerca més segura.
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3. Objectiu
L’objectiu del present document és establir un procés per a la recollida d’informació sobre les
activitats de recerca de la UPC, per tal de:
•
•
•

caracteritzar la problemàtica per a la implantació d’un sistema de gestió de la prevenció
de riscos en totes les activitats de recerca i especialment en els convenis que estableix la
UPC.
detectar si algunes activitats de recerca poden estar incloses en el llistat d’activitats
perilloses segons allò establert a l’annex I, de la LPRL.
poder identificar els riscos en les activitats de recerca i poder proporcionar
assessorament tècnic-preventiu.

Aquest document també vol descriure el marc normatiu i aportar informació sobre la
documentació relativa a la coordinació d’activitats empresarials.

4. Marc Legal
La llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) va suposar la incorporació a la
legislació espanyola de tota una sèrie de directives europees i conformant la llei marc en
aquesta matèria.
En l’article 24, de la LPRL va introduïr per primer cop el concepte de Coordinació d’Activitats
Empresarials en matèria de prevenció de riscos, que es desenvolupa posteriorment en el
R.D. 171/2004 sobre Coordinació d’Activitats Empresarials en matèria de prevenció de riscos
laborals (CAE).
L’objecte principal de la coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals
és evitar que puguin haver traspassos de riscos entre diferents activitats, que realitzin
treballadors de distintes empreses que concorren en un mateix centre de treball.
Per tant s’han d’establir mitjans de coordinació entre la UPC i les empreses externes amb les
quals s’estableixen convenis de col·laboració o recerca.
Es poden distingir bàsicament dos tipus de situacions CAE entre la UPC i les empreses
externes:
A. Personal UPC en altres empreses

Quan s’estableix un conveni que implica que personal de la UPC ha de desplaçar-se i
desenvolupar activitats a una empresa externa.
B. Personal d’altres empreses a la UPC

Quan s’estableix un conveni que implica que personal d’una empresa externa es
desplaci i desenvolupi activitats als centres de la UPC.
També, pot donar-se una situació combinada A i B.
El R.D. 171/2004 estableix un deure fonamental:
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El deure de cooperació en matèria de prevenció de riscos entre les empreses que concorren
en un mateix centre de treball. Pel compliment d’aquest deure, els empresaris concurrents al
centre de treball han d’establir els mitjans de coordinació necessaris i pertinents segons
aquest Real Decreto.
El R.D. 171/2004 estableix la informació, instruccions i comunicacions que els empresaris
han de facilitar a les empreses concurrents al seu centre de treball i estableix també les
mesures que han d’adoptar els empresaris concurrents, diferenciant dues situacions:
1. Concurrència de treballadors de diverses empreses en un centre de treball del
que un empresari és titular.
2. Concurrència de treballadors de diverses empreses en un centre de treball quan
existeix un empresari principal.
Per una altra banda, l’Annex I del RD 39/1997, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis
de Prevenció s’estableix un llistat d’activitats o processos perillosos o amb riscos especials,
llistat també aplicable a efectes de coordinació d’activitats empresarials.

5. Qüestionari i documentació de suport
A continuació es presenta un qüestionari per a la recollida d’informació en matèria de
prevenció de riscos en les activitats desenvolupades en els convenis de recerca de la UPC.
Aquest qüestionari consta de tres parts:
Primera part on es recullen dades de caire administratiu sobre el conveni: codi, títol,
etc.
Segona part on es recullen dades per veure si alguna de les activitats del conveni és
una activitat perillosa segons allò establert per la normativa, o si hi ha tasques que
incloguin determinats perills.
Si es contesta afirmativament a algun ítem de la part segona, llavors cal emplenar
una tercera part, on es recullen les dades sobre on es desenvolupen aquestes
activitats, quines persones les realitzen i quins equips de treball s’empren.
Aquest qüestionari està acompanyat per uns vincles explicatius dels termes, que s’ha
considerat necessari explicar pel seu caràcter de terminologia específica en prevenció de
riscos laborals.
Finalment, s’adjunta informació sobre la documentació que en matèria de coordinació
d’activitats empresarials pot ser requerida a la UPC per part d’empreses externes o
viceversa.
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6. Procés de recollida d’informació
El següent qüestionari passa a formar part de la documentació requerida pel CTT per a la
signatura de convenis. S’emplenarà en el moment de la signatura del conveni, i es trametrà
al CTT.
El present qüestionari té com objecte únicament la recollida d’informació, sense que estigui
prevista cap actuació fins el final de la fase de recollida d’informació.
La fase de recollida d’informació té una duració prevista d’un any (juliol 2008 a juliol 2009).
Es recomana la informatització del qüestionari per facilitar la resposta per part de les Unitats
la posterior l’explotació de les dades.
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AQUESTA PÀGINA ESTÀ EN BLANC DELIBERADAMENT

Annex 1
Qüestionari
per a la recollida d’informació
en matèria de prevenció de riscos
en les activitats desenvolupades en els
convenis de recerca de la UPC

Qüestionari per a la recollida d’informació
sobre PRL als convenis
Versió i data

V1 - 9/06/2008

AQUESTA PÀGINA ESTÀ EN BLANC DELIBERADAMENT

Qüestionari per a la recollida d’informació
sobre PRL als convenis
Versió i data

V1 - 9/06/2008

Empleneu les zones en gris del següent qüestionari. Observeu que la segona fulla cal emplenar-la si heu contestat
afirmativament a algun ítem de la primera fulla.
El present qüestionari té com objecte únicament la recollida d’informació.
Gracies per la vostra col·laboració.

Identificació del conveni
Codi del Conveni

Activitat
El conveni suposa la realització d’activitats perilloses? (Segons Annex I. RD39/97)

Si  No 

Detalleu

Treball amb exposició a radiacions ionitzants.
Treballs amb exposició a agents tòxics i molt tòxics, cancerígens, mutagènics o tòxics per la
reproducció humana.
Activitats industrials en que intervenen productes químics d’alt risc que poden donar lloc a
accidents greus.
Treball amb exposició a agents biològics dels grups 3 i 4.
Activitats de fabricació, manipulació i utilització d’explosius, inclosos articles pirotècnics i altres
objectes que continguin explosius.
Treballs propis de mineria a cel obert i d’interior, i sondejos de superfície terrestre o en
plataformes marines.
Activitats en immersió sota l’aigua.
Activitats en obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels com risc de caiguda
d’alçada i sepultament.
Activitat en la industrial siderúrgica i en la construcció naval.
Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts o utilització significativa dels mateixos.
Treballs que produeixin concentracions elevades de pols silici.
Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió.

El conveni suposa la realització alguna de les següents activitats?

Si  No 

L’accés a teulades d’edificis, galeries d’instal·lacions i serveis o altres espais confinats.
Treballs amb productes químics inflamables
Treballs amb exposició a soroll o vibracions
Treballs amb exposició a radiacions no ionitzants
Treballs amb làsers.
Treball amb exposició a agents biològics del grup 2.
L’accés a zones amb camps magnètics elevats.
Treballs que requereix l’ús d’equips a pressió: compressors,calderes, botelles de gasos, etc.
Treballs en alçada que requereixin l’ús de: bastides, d’escales manuals, plataformes elevadores o
accedir a plataformes, passarel·les, escales de gat.
Ús de carretons elevadors, ponts grua, polispasts o altres aparells d’elevació.
Treballs en calent: soldadura, oxitall, etc.
Treballs amb riscos elèctric en baixa o mitja tensió
Altres:
Descriviu els treballs que implica el conveni, especificant els aspectes relatius a prevenció de riscos que es considerin
rellevants.

Qüestionari per a la recollida d’informació
sobre PRL als convenis
Versió i data
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Si heu contestat afirmativament a algun dels ítems del full anterior, empleneu les següents dades:

Lloc en el que es desenvolupa l’activitat
A la UPC



Nom del lloc/espai:
Edifici

Fora de
la UPC



Planta:

Núm. Porta:

Planta:

Núm. Porta:

Nom del lloc/espai:
Edifici

Personal que desenvolupa l’activitat
El conveni implica que personal de la UPC desenvoluparà treballs a una
empresa externa?
Tipus de treballador i nombre

Si  No 

 PDI ...... PAS..... Becaris..... Altres.....

El conveni implica que personal d’una empresa externa desenvoluparà treballs
a un centre de la UPC?

Si  No 

Equips de treball
L’activitat associada al conveni implica la incorporació de nous equips de treball
al lloc/espai de la UPC?

Si  No 

En cas afirmatiu, relacioneu els equips de treball que s’incorporaran
Nom del nou equip de treball

Nom del nou equip de treball

L’activitat associada al conveni implica l’ús d’equips de treball ja existents al
lloc/espai de la UPC?
En cas afirmatiu, relacioneu els equips de treball que s’utilitzaran
Nom del nou equip de treball

Nom del nou equip de treball

Si  No 
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La següent documentació complementa el qüestionari anterior per tal d’aclarir o detallar
alguns ítems.
Es presenta la informació que hauria de vincular-se a determinades paraules per a la seva
comprensió, quan s’informatitzi el qüestionari.
(Segons Annex I. RD 39/97). Reglament dels Serveis de Prevenció.

Anexo I
a. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según R.D. 53/1992,
de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. (derogat per RD
783/2001).
b. Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a agentes
cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría,
según R.D. 363/1995, de 10 de enero, que aprueba el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como
R.D. 1078/1993, de 2 de julio sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos y las normas de desarrollo y adaptación al progreso de ambos.
c. Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación
del R.D. 886/1988, de 15 de julio y sus modificaciones, sobre prevención de accidentes
mayores en determinadas actividades industriales.
d. Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva
90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados a agentes biológicos durante el trabajo.
e. Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos
pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
f. Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en
plataformas marinas.
g. Actividades en inmersión bajo el agua.
h. Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con
riesgo de caída de altura o sepultamiento.
i. Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.
j. Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los
mismos.
k. Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.
l. Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.

Disposición adicional undécima. Actividades peligrosas a efectos de coordinación de
actividades empresariales.
A efectos de lo previsto en el artículo 13.1.a) del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales, se consideran actividades o procesos peligrosos
o con riesgos especiales los incluidos en el Anexo I del presente real decreto.

Disposición adicional duodécima. Actividades peligrosas a efectos del texto refundido de
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
1. A efectos de lo previsto en los apartados 7 y 8.a), del artículo 13 del texto refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se consideran actividades peligrosas o con riesgos
especiales las incluidas en el Anexo I de este real decreto, siempre que su realización
concurra con alguna de las siguientes situaciones:
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a. Una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades
desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como
graves o muy graves.
b. Una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva
o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
c. Una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como
consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de
actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo.
2. A efectos de lo previsto en el artículo 13.8.b) de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, se consideran actividades peligrosas o con riesgos especiales las incluidas en
el artículo 22 bis.1.b) de este real decreto.

Artículo 13.8.b)
Artículo 13. Infracciones muy graves.
8b. La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades
reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales
Artículo 22 bis. Presencia de los recursos preventivos.
1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos,
cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los
siguientes casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta
aplicación de los métodos de trabajo.
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales:
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE
de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia
de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que
aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas
requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de
certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de
aplicación.
4. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio
confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación
natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o
inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no
está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.
5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el
apartado 8.a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con
equipo subacuático.
c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las
condiciones de trabajo detectadas.
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Accidents greus.
RD 1254/1999.
Qualsevol succés, tal com una emissió en forma de fuita o vessament, incendi o explosió
importants, que sigui conseqüència d’un procés no controlat durant el funcionament de
qualsevol establiment al que li sigui d’aplicació el Real Decreto 1254/1999, que suposi una
situació de greu risc, immediat o diferit, per a les persones, els béns i el medi ambient, bé
sigui en l’interior o l’exterior de l’establiment, i en el que estiguin implicades una o varies
substàncies perilloses.
Grups 2, 3 i 4
agent biològic del grup 2: aquell que pot causar una malaltia en l’home i pot suposar un perill
per als treballadors, sent poc probable que es propagui a la col·lectivitat i existint generalment
profilaxi o tractament eficaç.
agent biològic del grup 3: aquell que pot causar una malaltia greu en l’home i presenta un
seriós perill per als treballadors, amb risc que se propagui a la col·lectivitat i existint
generalment una profilaxi o tractament eficaç.
agent biològic del grup 4: aquell que causant una malaltia greu en l’home suposa un seriós
perill per als treballadors, amb moltes probabilitats que es propagui a la col·lectivitat i sense
que existeixi generalment una profilaxi o un tractament eficaç.
Espais confinats
Recinte amb obertures limitades d’entrada y sortida y ventilació natural desfavorable, en el
que poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables o pot haver una atmosfera deficient
d’oxigen, i que no està concebut per a la seva ocupació continuada pels treballadors.
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A continuació es presenta la documentació que en matèria de coordinació d’activitats
empresarials pot ser requerida a la UPC per part d’empreses externes o viceversa.

Quan un conveni implica que personal de la UPC desenvoluparà treballs a una
empresa externa
Amb motiu del RD 171/2004 sobre coordinació d’activitats empresarials, la UPC pot sol·licitar
abans de l’inici de les activitats la següent documentació:

Õ
Documentació Administrativa

Adreceu-vos a:

Fotocòpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil per danys a la propietat o a tercers i últim

L’empresa amb que es

rebut o bé declaració jurada on s’indiqui el núm. de Pòlissa de Responsabilitat Civil per

signa el conveni

danys a la propietat o a tercers i que s’està al corrent dels pagaments.
Documentació sobre prevenció de riscos laborals

Adreceu-vos a:

Model organitzatiu de prevenció

L’empresa amb que es

Instruccions per a la prevenció dels riscos existents al seu centre de treball que puguin

L’empresa amb que es

signa el conveni
afectar als treballadors de les empreses concurrents.

signa el conveni

Instruccions sobre les mesures que han d’aplicar-se en cas d’emergència

L’empresa amb que es
signa el conveni

L’empresa externa pot demanar per permetre l’accés a les seves instal·lacions la següent
documentació abans de l’inici de les activitats:

Ö
Sobre el personal UPC que realitzarà activitats a aquesta empresa externa.
Documentació Administrativa

Adreceu-vos a:

Fotocòpies dels últims butlletins TC2 en els que apareguin referenciats.

Servei de personal

Fotocòpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil per danys a la propietat o a tercers i últim

Servei de Patrimoni

rebut o bé declaració jurada on s’indiqui el núm. de Pòlissa de Responsabilitat Civil per
danys a la propietat o a tercers i que s’està al corrent dels pagaments.
Documentació sobre prevenció de riscos laborals

Adreceu-vos a:

Model organitzatiu de prevenció a la UPC

Servei de Prevenció/WEB

Certificats mèdics d’acord a l’activitat a desenvolupar

Servei de Prevenció

Registres de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals

Servei de Prevenció

Relació dels equips de protecció individuals

El propi departament

Relació dels equips de treball i maquinària que es tingui previst utilitzar indicant, si

El propi Departament

disposen de marcat CE o adequació al RD1215/97 (si s’escau)

En el cas que del qüestionari i la descripció del treballs que implica el conveni se’n derivin l’existència
de riscos greus o molt greus
Document on s’identifiquin i avaluïn els riscos de l’activitat que sorgeixin o s’agreugin per la

Servei de Prevenció

concurrència d’activitats i les mesures preventives que s’adoptaran.

Annex 3

Quan un conveni implica que personal d’una empresa externa desenvoluparà
treballs a un centre de la UPC.
Amb motiu del RD 171/2004 sobre coordinació d’activitats empresarials , la UPC pot
sol·licitar abans de l’inici de les activitats la següent documentació:

Õ

Sobre el personal extern1 2: que realitzarà activitats als centres de la UPC.
Documentació Administrativa

Adreceu-vos a:

Fotocòpies dels últims butlletins TC2 en els que apareguin referenciats.

L’empresa amb que es
signa el conveni

Fotocòpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil per danys a la propietat o a tercers i últim

L’empresa amb que es

rebut o bé declaració jurada on s’indiqui el núm. de Pòlissa de Responsabilitat Civil per

signa el conveni

danys a la propietat o a tercers i que s’està al corrent dels pagaments.
Documentació sobre prevenció de riscos laborals

Adreceu-vos a:

Model organitzatiu de prevenció

L’empresa amb que es

Certificats mèdics d’acord a l’activitat a desenvolupar

L’empresa amb que es

Registres de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals

L’empresa amb que es

Relació dels equips de protecció individuals

L’empresa amb que es

signa el conveni
signa el conveni
signa el conveni
signa el conveni
Relació dels equips de treball i maquinària que es tingui previst utilitzar indicant, si

L’empresa amb que es

disposen de marcat CE o adequació al RD1215/97 (si s’escau)

signa el conveni

En el cas que del qüestionari i la descripció del treballs que implica el conveni se’n derivin l’existència
de riscos greus o molt greus.
Document on s’identifiquin i avaluïn els riscos de l’activitat que sorgeixin o s’agreugin per la

L’empresa amb que es

concurrència d’activitats i les mesures preventives que s’adoptaran.

signa el conveni

En aquest cas el Servei de Prevenció a través del Departament pot requerir l’establiment altres
mitjans de coordinació de les activitats preventives a més a més, de l’intercanvi d’informació.

L’empresa externa pot demanar la següent documentació abans de l’inici de les activitats

Ö
Documentació Administrativa

Adreceu-vos a:

Fotocòpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil per danys a la propietat o a tercers i últim

Servei de Patrimoni

rebut o bé declaració jurada on s’indiqui el núm. de Pòlissa de Responsabilitat Civil per
danys a la propietat o a tercers i que s’està al corrent dels pagaments.
Documentació sobre prevenció de riscos laborals

Adreceu-vos a:

Model organitzatiu de prevenció

Servei de Prevenció/WEB

Instruccions per a la prevenció dels riscos existents als centres de la UPC que puguin

Servei de Prevenció

afectar als treballadors de les empreses concurrents.
Instruccions sobre les mesures que han d’aplicar-se en cas d’emergència

Servei de Prevenció/WEB
(En el·laboració)

1

Tant per les empreses contratistes com per a les empreses subcontratistes
La documentació haurà de ser exigida per l’empresa contratista , pel seu lliurament a la UPC, quan aquesta subcontracti amb
altra la realització de part de l’obra o servei.
2
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