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Llei 31/1995 

de Prevenció de Riscos 

Laborals (LPRL) 

Directives UE 

 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

 



Promoure la seguretat i la salut dels treballadors per mitjà de l'aplicació de 

mesures i l’exercici de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos 

derivats del treball.  

LPRL 31/95 (article 2) 

Objectiu 

Prevenció  

Riscos Laborals 

Eliminació o  

Disminució riscos 

Consulta i  

Participació 

Formació i  

Informació 

 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

 



Aplica a: 

Empreses, i 

Administració pública  

 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

 



Aprovada pel Consell de Govern la nova política de prevenció 

de riscos laborals de la UPC (23 de juliol de 2009). 

 

Política de Prevenció de Riscos Laborals 

“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.” 

Objectiu 



 

1. Formar i informar al PDI i PAS 
 

2. Promoure la participació i consulta 
 

3. Avaluar els riscos derivats de l'activitat laboral 
 

4. Assignar recursos 
 

5. Requerir als proveïdors, concessions i serveis el compliment de la normativa 
 

6. Garantir una correcta gestió de l'emergència per tal de minimitzar els efectes 
 

7. Garantir una correcta vigilància i promoció de la salut 
 

8. Prevenir qualsevol comportament que atempti contra la dignitat de les persones 

 

Política de Prevenció de Riscos Laborals 

Compromisos 



Reial Decret 39/1997  

Reglament dels Serveis de Prevenció 

Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals  

31/1995 

Integrar la prevenció en el conjunt d’activitats i decisions de l’empresa: 

Processos  

tècnics 

Condicions 

de treball 

Organització 

del treball  

 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

 



 

Pla de Prevenció de Riscos Laborals 

 

És l’eina a través de la qual s’integra 

l’activitat preventiva en el sistema 

general de gestió de l’empresa i 

s’estableix la seva política de prevenció 

de riscos laborals. 

Pla de 

prevenció  

de riscos  

laborals  

En tots els nivells jeràrquics 

Incloure la prevenció de riscos en 

qualsevol activitat que es realitzi i en 

totes les decisions que s’adoptin. 

RD 39/97 (articles 1 i 2) 

Integrar la Prevenció de  

Riscos Laborals  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema general 

de gestió 
 

LPRL 31/95 (article 16) 



Informat al Comitè de Seguretat i Salut  

Aprovat pel Consell de Govern  

1998 

Pla de Prevenció de 

Riscos Laborals 

2014 

Pla de Prevenció de 

Riscos Laborals  

 

Pla de Prevenció de Riscos Laborals 

 

Informat al Comitè de Seguretat i Salut el 07/03/2014 

Aprovat pel Consell de Govern segons Acord 92/2014 

 

Ha de ser assumit per tota l’estructura organitzativa i 

conegut per tots els treballadors i treballadores 



SPRL 
 

 

Agents implicats en la PRL 

SPA SP 

Rad 

Rector 

Delegats de 

Prevenció 
PAS 

PAS 

PAS PDI 

PDI 

PDI 

PDI 

PAS 

PDI 

PDI 
PDI 

PAS 

SPRL: Servei de Prevenció Propi de Riscos Laborals 

SPA: Servei de Prevenció Aliè 

SPRad: Servei de Protecció Radiològica 

PAS 

PDI 



Dret a la protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball 

 

PDI i PAS 

formació i informació  

consulta i participació 

vigilància del seu estat de salut 

paralització de l’activitat en cas de risc greu i imminent 

protecció de treballadors i treballadores especialment sensible 

LPRL 31/95 (article 14) 

Drets 



Informar immediatament al superior jeràrquic directe, o si s’escau, al Servei 

de Prevenció, sobre qualsevol situació que comporti un risc 

Integrar la prevenció en les seves tasques 

Cooperar amb l’empresari per garantir unes condicions de treball segures 

Fer servir adequadament els equips de treball i substàncies per dur a terme l’activitat 

Fer servir correctament els mitjans i els equips de protecció 

No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 

 

PDI i PAS 

Correspon a cada treballador i treballadora vetllar, per la seva pròpia 

seguretat i salut en el treball i per la d’altres persones 

LPRL 31/95 (article 29) 

Obligacions 



 

Delegats i Delegades de prevenció 

Qui són?  
Són els representants dels treballadors/es amb funcions específiques en 

prevenció de riscos en el treball 

Són designats per i entre els representants del personal  
Com 

s’escullen? 

Col·laborar amb l’empresa 

Promoure i fomentar la cooperació del personal 

Ser consultats per l’empresa sobre les decisions relatives a prevenció 

Vigilar i controlar el compliment de la normativa 

Competències  

LPRL 31/95 (article 35) 



 

Comitè de Seguretat i Salut 

Representants 

de la Institució 

[19] 

Delegats/des 

de prevenció 

[19]  

Òrgan paritari de participació destinat a la consulta de les actuacions 

de l’empresa en matèria de prevenció de riscos laborals 
Què és? 

Constituït per  

Delegats i delegades de prevenció per òrgans de representació: 

  PAS - F 

LPRL 31/95 (article 38) 

  PAS - L   PDI - F   PDI - L 



 

Comitè de Seguretat i Salut 

Funcions i 

competències 

Participar en l'elaboració, la posada en pràctica i l'avaluació dels plans i 

programes de prevenció de riscos a l'empresa 

Promoure iniciatives per a la millora de les condicions de treball o la 

correcció de les deficiències existents 

Està facultat 

per conèixer 

La situació relativa a la prevenció de riscos 
 

Documents i informes relatius a les condicions de treball 
 

Danys produïts en la salut del personal i proposar mesures preventives 
 

Memòria i programació anual del  SPRL 

www.upc.edu/prevencio/informacio-general/comite-de-seguretat-i-salut 

LPRL 31/95 (article 38) 
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Conjunt de mitjans humans i materials necessaris per dur a 

terme les activitats preventives 

Assessorar i assistir 

Què és? 

Funció  

A qui? 

Tipus  

Al Rector i Òrgans de Govern, als treballadors o als seus 

representants i als òrgans de representació especialitzats 

Serveis de prevenció propis 

Serveis de prevenció aliens 

 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

LPRL 31/95 (article 31) 



Seguretat en el 

Treball 

 Higiene 

Industrial 

 Ergonomia i 

 Psicosociologia aplicada 

Medicina del 
Treball 

Servei de Prevenció Propi: 

Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals de la UPC 

Servei de Prevenció Aliè: 

ASPY Prevención 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
Unitat organitzativa específica i interdisciplinària 

 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals 



Cap del Servei 
 

Josep Barco 

Àrea de Comunicació, 

Informació i Administració 

Laura Casas 

Teresa Calveres  

Àrea de Plans 

d’Emergència i CAE 

Resp. Eva Martínez 

Tècnica de Prevenció 

Marta García 

 

Àrea d’Ergonomia i 

Psicosociologia 

Aplicada 

Resp. Arantza Igartua 

Tècnic de Prevenció 

Aitor Pintado 

 

Àrea de Seguretat i 

Higiene Industrial 

Resp. Emilio Soriano 

Tècnica de Prevenció 

Teresa Gancharro 

 

ASPY Prevención 

Àrea de Medicina 

del treball 

Campus Nord 

Pilar Llesuy 

Elisenda Montfort 

Sònia Latorre  

Unitat Itinerant 

M. José Benedicto 

Noemí Rodergas 

Servei de Prevenció Propi Servei de Prevenció Aliè 

 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals 



 Pla de Prevenció de Riscos Laborals 

 Plans per a la millora de la prevenció 

 Identificació i avaluació de riscos 

 Determinació i priorització de 

l’activitat preventiva 

 Assessorament tècnic – preventiu 

 Establiment de requisits tècnics 

 Normes, instruccions i procediments 

segurs de treball 

 

 Investigació d’accidents laborals 

 Formació 

 Vigilància de la Salut  

 Plans d’emergència 

 Assessorament tècnic preventiu en 

coordinació d’activitats empresarials 

 Divulgació 

 

 

Competències de l’SPRL 

 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

LPRL 31/95 (article 31) 



Percepció de riscos al 

lloc de treball 

Motius de Salut 

Investigació d’accidents 

laborals 

Informació d’interès per 

a la unitat 

Informes d’interès particular 

(no confidencial) 

Informes tècnics  

Normativa Accident laboral 

Necessitats d’info. o 

docum.  tècnica  

preventiva 

Necessitats de formació (PDI) 

Riscos propis del 

lloc de treball 

Percepció de riscos 

fora del lloc de treball 

Necessitats d’equips 

    protecció individual 

Necessitats de formació    

(PAS) 

SPRL 

Resp. Admtiu 

ICE 

Eina sol·licitud 

Web SPRL 

Resp. Activitat 

Correu SPRL 

Resp.  

Activitat 

Informes d’interès particular 

(confidencial) 

Informació d’interès 

general 

Resp.Unitat 

Resp. Unitat 

Resp.Unitat 

Interessat 

Resp.Unitat 

Interessat 

Resp.Unitat 

PDI/PAS 

Resp.Unitat 

Resp. Unitat PDI/PAS 

PDI/PAS 

PDI/PAS 

PDI/PAS 

PDI/PAS 

PDI/PAS 

PDI/PAS 

Accidentat/da 

PDI/PAS 

PDI/PAS 

PDI/PAS 

PAS 

PDI 

SDP Resp.  

Admtiu 

Necessitats d’assessora- 

   ment específic 

Interessat 

Correu SPRL 

Correu SPRL 

Riscos aliens al lloc 

de treball 

Canals de comunicació 



 
Web de Prevenció de Riscos Laborals 

Gràcies 

www.upc.edu/prevencio 

Teresa Gancharro León 

servei.prevencio@upc.edu 

Tel. 93 40 17450 
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