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PREÀMBUL
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en el capítol IV,
desenvolupat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament
de Serveis de Prevenció, obliga a la Universitat Pompeu Fabra (en endavant UPF) a
incorporar a la seva estructura un servei de prevenció de riscos laborals propi.
El servei de prevenció de riscos laborals constitueix el conjunt de mitjans humans,
tècnics, materials i econòmics orientats a garantir la seguretat i la salut dels empleats
en les àrees tècniques d’ergonomia i psicosociologia; seguretat en el treball i higiene
industrial; i en l’àrea sanitària específica corresponent a la medicina i a la infermeria
del treball: la vigilància de la salut. A la Universitat es va crear per resolució del rector
del 10 de desembre de 1998. El gerent va desplegar les seves funcions, mitjançant
resolució, el 23 de desembre del 1999.
La resolució del rector de 14 de febrer del 2020, en desplegament del Projecte
d’Universitat Saludable de la UPF, amplia les seves funcions amb la promoció de la
salut de la comunitat universitària i, en conseqüència, li modifica el nom per passar a
denominar-se Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut.
Per assolir-la s’organitza en dos àmbits: el de la seguretat i la salut en el treball dels
empleats públics i el de la promoció de la salut de la comunitat universitària.
En el primer, l’Oficina, assumeix les disciplines de seguretat en el treball i d'ergonomia
i psicosociologia aplicada, i coordina i fa el seguiment de l’activitat de vigilància
concertada, atès el que preveu l’article 16 del RD 39/1997, per la Universitat amb
Serveis de Prevenció aliens.
En el segon àmbit, l’Oficina, coordina i fa seguiment de l’activitat contractada per la
Universitat amb empreses especialitzades.
D’acord amb la Llei 31/1995 (article 31) i la resolució del rector del 14 de febrer del
2020, l’activitat de l’Oficina se centra a proporcionar l’assessorament i el suport al
rector, als òrgans de govern, als empleats i als seus representants, i als òrgans de
representació especialitzats de la UPF pel que fa a:
1. La gestió i coordinació dels plans i programes d’actuació en matèria de prevenció de
riscos laborals dels empleats públics; en especial d’un pla de prevenció de riscos
laborals, que permeti la integració de la prevenció en la gestió general de la
Universitat.
S’exclou d’aquesta funció la gestió i coordinació dels plans de seguretatautoprotecció i la coordinació de l’activitat preventiva de les empreses concurrents
d’obres i serveis, funcions assignades al Servei d’Infraestructures i Patrimoni.
2. L’avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i la salut dels
empleats, d’acord amb la legislació d’aplicació.
3. La planificació de l’activitat preventiva i la determinació de les prioritats i la
vigilància de la seva eficàcia.
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4. La gestió de la vigilància de la salut dels empleats en relació amb els riscos derivats
del seu treball.
5. La gestió de la informació i la programació de la formació dels empleats en l’àmbit
de la prevenció de riscos laborals i de la promoció de la salut.
6. La direcció de les actuacions que s’han de desenvolupar en cas de primers auxilis i
d’emergència derivats de l’activitat laboral.
7. La gestió i coordinació dels plans i programes d’actuació en matèria de promoció de
la salut de la comunitat universitària.
Aquestes funcions es complementen, des de març del 2020, amb la d’assessorar i donar
suport a la Universitat en la seva obligació de limitar els contagis per l’exposició al
coronavirus SARS-CoV-2 a l’entorn laboral. Les activitats excepcionals en la mitigació
de la covid-19 assumides per l’Oficina, atesa la seva estructura organitzativa, en
compliment dels requeriments de les autoritats sanitàries –estatals i catalanes– són les
següents:
1. Avaluar el risc d’exposició al qual es trobin les persones treballadores segons el
tipus de tasca que desenvolupin.
2. Recomanar a la direcció de la UPF les mesures sanitàries que ha d’establir per
prevenir el contagi i minimitzar la propagació del coronavirus.
3. Donar suport en el desenvolupament de programes d’informació i formació de la
plantilla sobre les mesures higièniques, tècniques i organitzatives necessàries.
4. Donar suport en l’avaluació de les persones de la plantilla especialment sensibles
amb relació a la infecció pel coronavirus.
5. Cooperar amb les autoritats sanitàries en la detecció de casos amb clínica
compatible amb la covid-19 i dels seus contactes estrets, en l’àmbit laboral.
6. Estudiar i fer seguiment dels contactes estrets, en l’àmbit laboral.
L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, com servei de
prevenció propi de la UPF, assumeix com a pròpies les disciplines de seguretat en el
treball i d’ergonomia i psicosociologia aplicada, i concerta, atès el que preveu l’article 16
del RD 39/1997, la resta de disciplines amb serveis de prevenció aliens.
L’any 2021, la gestió i l’activitat tècnica de l’especialitat d’higiene industrial es va
concertar amb el servei de prevenció aliè SGS Tecnos, S.A. (expedient E-301800/01-0119 PRO2). L’especialitat de medicina i infermeria del treball es va desenvolupar
mitjançant la concertació de la gestió i l’activitat de vigilància de la salut amb el servei
de prevenció aliè Egarsat Prevenció, S.L.U. (expedient E301800 03-08-19 PRO1).
També va comptar amb una unitat tècnica de protecció radiològica contractada amb
l’empresa Asesoría y Control en Protección Radiológica, S.L.
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L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut depèn
orgànicament de la Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització, i
constitueix una unitat organitzativa específica.
Per assolir els objectius assignats per la direcció a l’Oficina, aquesta s’organitza en
àmbits i eixos d’actuació estratègica. A l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball de
la plantilla, els eixos són els següents:
a. Eix de vigilància dels factors de risc laboral i acció preventiva, que té com a missió
identificar els factors de risc laboral que puguin afectar la seguretat i la salut dels
empleats; valorar qualitativament i quantitativament la magnitud dels riscos que
se’n derivin; planificar l’activitat preventiva; determinar-ne les prioritats en
l’adopció de mesures preventives, i vigilar la seva eficàcia.
b. Eix de vigilància de l’estat de salut, que té com a missió diagnosticar precoçment els
efectes dels factors de risc laborals sobre l’estat de salut dels empleats i minimitzarne les conseqüències.
c. Eix d’actuació en situacions d’emergència, incloses les activitats excepcionals per a
la mitigació de la covid-19, que té com a missió minimitzar els efectes de les
situacions d’emergència derivades de l’activitat laboral.
d. Eix d’integració i governança, que té com a missió donar suport al disseny i a la
implantació del sistema integrat de gestió preventiva.
e. Eix de sinergies institucionals i connexió amb l’entorn, que té com a missió
contribuir a la política d’excel·lència de la Universitat, compartint amb la societat
l’experiència d’aplicació pràctica de l’acció i la gestió en salut laboral.
Des del març del 2020 assumeix també l’àmbit de la promoció de la salut de la
comunitat universitària, que, d’acord amb el projecte UPF Saludable, inclou els eixos
següents:
a. Eix d’estils i hàbits de vida saludables.
b. Eix d’ambients i entorns saludables.
c. Eix d’alfabetització per a la salut.
d. Eix d’integració i governança.
e. Eix de sinergies institucionals i connexió amb l’entorn.
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1. OBJECTE
Aquest document té com a finalitat documentar la memòria de gestió, vigilància i acció
preventiva desenvolupada o supervisada en l’exercici 2021 per l’Oficina de Prevenció de
Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, per contribuir al model integral de
responsabilitat social que, a l’eix transversal “Esdevenir una universitat socialment
responsable i sostenible”, proposa el Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra
2016-2025.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta memòria es redacta en compliment de l’article 15 del Reial Decret 39/1997, i
recull les activitats tècniques, de gestió administrativa i supervisió tècnica dutes a
terme en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball durant l’any 2021 en les
disciplines preventives assumides pel servei de prevenció propi i concertades amb
serveis de prevenció aliens, respectivament. Igualment, s’hi descriuen les activitats
assumides en l’àmbit de la promoció de la salut.
L’activitat desenvolupada a l’exercici 2021 ha estat condicionada per l’evolució de la
pandèmia mundial sense precedents generada pel SARS-CoV-2, amb afectació sobre el
funcionament del campus de la Universitat, que ha provocat que, des del mes de març
del 2020, s’hagués de destinar bona part dels recursos humans de l’Oficina al
seguiment i la gestió interna de l’afectació de la covid-19 entre els membres de la
comunitat universitària. Atès que es tracta d’activitats no programables, no es va poder
estimar el seu impacte sobre la dedicació de l’equip i, per aquest motiu, el grau
d’execució de les activitats programades al Pla d’Actuacions per l’exercici 2021 va ser
inferior al previst.
L’activitat desenvolupada també ha estat condicionada a la disponibilitat de recursos
pressupostaris i humans. L’Oficina va rebre un pressupost inferior al sol·licitat i només
té coberta una de les tres places de tècnic en prevenció previstes a la relació de llocs de
treball. Per altra banda, el personal de suport administratiu assignat va marxar a l’agost
i es va incorporar de nou al setembre, que s’està formant. Tampoc es disposa de
personal específic per l’àmbit de la promoció de la salut.

3. DEFINICIONS
Acció preventiva: conjunt de mesures adoptades o previstes en les fases d’activitat de la
Universitat amb la finalitat de prevenir els factors de risc laboral o de protegir els seus
efectes, incidint sobre el focus emissor o sobre el medi de propagació (factors de risc) o
sobre la persona exposada (efectes).
Comitè de Seguretat i Salut en el Treball: òrgan de caràcter paritari i col·legiat de
participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de la Universitat
en matèria de prevenció de riscos laborals.
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Comissió Estable de Seguiment de l’Activitat Preventiva: òrgan descentralitzat i delegat
del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball a cada campus destinat al seguiment
regular i periòdic dels programes preventius, de les propostes de millora de les
condicions de treball i de la correcció de les deficiències que s’identifiquin.
Coronavirus SARS-CoV-2 (acrònim derivat de l’anglès Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS), CoronaVirus i el número 2 per diferenciar-lo del coronavirus SARSCoV del 2003): nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. L’evidència
científica acumulada permet considerar que el SARS-CoV-2 es pot transmetre de
persona a persona per diferents vies, de les quals la principal és el contacte directe i la
inhalació de gotes i aerosols respiratoris emesos per una persona malalta fins a les vies
respiratòries superiors i inferiors d’una persona susceptible de ser-ho. També es pot
produir el contagi per contacte indirecte a través de les mans quan es toquen objectes
contaminats (fòmits) per les secrecions respiratòries de la persona malalta i les
mucoses de les vies respiratòries i la conjuntiva (nas, boca i ulls) de la susceptible de
ser-ho. Per això, una de les principals mesures per evitar el contagi és mantenir la
distància física interpersonal de seguretat, així com l’ús de mascareta.
covid-19 (acrònim derivat de l’anglès COronaVIrus Disease i l’any en què s’ha descrit):
malaltia que produeix el coronavirus SARS-CoV-2, amb un període d’incubació d’entre
5 a 7 dies, però que pot arribar a 14 dies. La majoria de les persones presentaran
símptomes lleus, similars als d’una grip, com malestar general, anòsmia, mal de cap,
problemes intestinals, febre o tos. En els casos moderats pot produir sensació de falta
d’aire, i en els més greus la infecció pot causar pneumònia i altres complicacions.
Actualment no hi ha un tractament específic, però sí que n’hi ha per controlar-ne els
símptomes.
Delegats de prevenció: representants dels empleats amb funcions específiques pel que
fa als temes de seguretat i de salut en el treball, i que han de contribuir a la integració
de la prevenció de riscos laborals.
Efecte per a la salut: una malaltia professional o relacionada amb el treball o una lesió
per accident de treball soferta amb motiu o ocasió de la feina.
Factor de risc: condició de treball inadequada que, amb unes circumstàncies concretes
d’exposició, presenta una probabilitat de produir un problema de salut a un/a
empleat/ada o grup d’empleats.
Pandèmia: epidèmia estesa al mateix temps a molts països del món i que afecta molts
individus del mateix país a la vegada.
Persona especialment vulnerable al coronavirus: persona a la qual, d’acord amb la
informació epidemiològica existent sobre la malaltia, sembla que el contagi pot
repercutir-li més greument que a la resta de les persones infectades, ja sigui perquè té
unes característiques particulars o perquè es troba en un estat biològic conegut
especial.
Prevenció: activitats o mesures adreçades a eliminar i/o controlar els factors de risc
laboral. Inclou la informació, la formació, la senyalització i la vigilància de l’estat de
salut.
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Protecció: activitats o mesures adreçades a evitar, reduir i minimitzar els efectes per a
la salut dels factors de risc laboral. Inclou la protecció col·lectiva i la individual i
l’adopció de mesures d’emergència.
Risc laboral: possibilitat de patir un dany per a la salut derivat del treball, en funció de
la probabilitat d’actualització de la seqüència del dany i de la severitat de les possibles
conseqüències per un/a empleat/ada o grup d’empleats.
Vigilància de l’estat de salut: activitat preventiva de caràcter sanitari que té com a
objectiu vigilar l’estat de salut dels empleats en relació amb els factors de risc del lloc
de treball i tractar i prevenir els danys per a la salut que se’n deriven.
Vigilància preventiva: conjunt d’activitats previstes en les fases d’activitat de la
Universitat amb la finalitat d’identificar els factors de risc laboral, de detectar els
efectes per a la salut que se’n deriven i fer el seguiment d’ambdós. Inclou les activitats
d’anàlisi i avaluació dels riscos i de vigilància de l’estat de salut.
RD 39/1997: Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 27, de 31 de gener).
Llei 31/1995: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE
núm. 269, de 10 de novembre).

4. RESPONSABILITATS
Les funcions i les responsabilitats de gestió preventiva es troben distribuïdes entre els
diferents nivells jeràrquics de la Universitat, d’acord amb la legislació vigent i amb
l’apartat “4.3. Integració de la prevenció en el sistema de gestió” de la secció I, “Política
de seguretat i salut en el treball”, del capítol II, “Sistema de prevenció de riscos
laborals”, del Manual de gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.
Pel que fa a la implantació d’aquest document, les obligacions específiques de gestió
preventiva es distribueixen entre els òrgans de la UPF de la manera següent:
4.1. ÒRGANS D’ÀMBIT GENERAL
▪

El rector, com a màxima autoritat universitària, és el responsable de dotar la
Universitat dels mitjans humans, tècnics, materials i econòmics necessaris per
gestionar i garantir la seguretat i la salut dels empleats; així com de la seva definició
i aplicació segons els criteris establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals i la
legislació vigent.
La definició d’una modalitat organitzativa, com ara l’Oficina de Prevenció de Riscos
Laborals i de Promoció de la Salut i la concertació d’activitats amb serveis de
prevenció aliens, no eximeix la UPF com a institució de l’obligació de gestionar la
prevenció de manera integrada amb la resta d’unitats que formen la seva estructura
per mitjà dels seus processos, procediments i activitats.
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▪

El gerent és el responsable de proposar el pressupost necessari per assumir les
activitats planificades, així com d’aprovar la memòria anual de gestió, vigilància i
acció preventiva.

▪

El Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, com a òrgan paritari i col·legiat de
participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de la UPF en
matèria de prevenció de riscos laborals, ha d’informar favorablement la memòria
anual de gestió, vigilància i acció preventiva, en l’àmbit de la seguretat i salut en el
treball.

4.2. ÒRGANS D’ÀMBIT ESPECÍFIC
▪

L’Oficina de la Secretaria General ha de publicar aquest document al Portal de la
Transparència de la Universitat.

▪

L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut ha de redactar
la memòria anual de gestió, vigilància i acció preventiva; coordinar la redacció de
les memòries dels serveis de prevenció aliens i de la Unitat Tècnica de Protecció
Radiològica.

▪

La resta d’òrgans, càrrecs i comandaments de la Universitat i del personal han de
conèixer aquest document.

5. DESENVOLUPAMENT
5.1. COBERTURA DE L’ACTIVITAT
A l’exercici 2021, l’activitat de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció
de la Salut ha inclòs, en l’àmbit de la seguretat i de la salut en el treball, els empleats de
la UPF adscrits a les diferents unitats administratives i acadèmiques en què s’organitza
la Universitat. Aquesta estructura representa una població protegida de 2.602
persones; o sigui, un 0,02% més que les de l’exercici anterior (49 persones més, taula
1).
Taula 1. Distribució de la població protegida, segons sexe, col·lectiu i establiment
universitari. Àmbit de seguretat i salut en el treball. 31 de desembre del 2021
Persones
Campus
Dones
Campus de la Ciutadella
219
Campus del Poblenou
87
Campus del Mar
58
Edifici Mercè - Rectorat
121
Total (n)
485
(%)
67,5
Font:

PAS1
Homes Total
64
283
57
144
25
83
87
208
233
718
32,5

100,0

PSR2
Dones Homes Total
16
27
43
44
46
90
52
27
79
0
0
0
112
100
212
52,8

47,2 100,0

PDI3
Dones Homes Total
236
442
678
240
310
550
219
225
444
0
0
0
695
977 1.672
41,6

Seccions d’administració de personal dels serveis de PAS i de PDI.
1 Personal d’administració i serveis
| 2 Personal de suport a la recerca
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58,4 100,0
3

Total
Dones Homes
(n)
471
533 1.004
371
413
784
329
277
606
121
87
208
1.292
1.310 2.602
49,7

50,3

100

Personal docent i investigador
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En els darrers anys, i amb una freqüència cada vegada major, als departaments en què
s’organitza la Universitat, conviu el personal propi i persones vinculades laboralment a
altres institucions i que, en conseqüència, comparteixen al lloc de treball o funció que
estan desenvolupant professionalment els mateixos riscos laborals als quals està
exposat el personal de la nostra Universitat. Aquest personal col·laborador ha de gaudir
de la mateixa protecció que el personal de la UPF, en el marc de la coordinació
empresarial de l’activitat preventiva.
Pel que fa a la promoció de la salut i la mitigació de la covid-19, segons dades del curs
2020-2021, també s’ha donat cobertura als estudiants de grau (6.363 dones i 4.056
homes [10.419 en total]), de màster (829 i 450 [1.279]) i de doctorat (682 i 635 [1.317]).
Amb això, la població protegida ha estat d’un total de 9.166 dones, 6.451 homes, el que
equival a un total de 15.617 persones (354 persones més que a l’exercici anterior).
5.2. PRESSUPOST
D’acord amb el pressupost de les licitacions necessàries per a l’exercici 2020, es van
sol·licitar 166.976,90 euros (IVA inclòs), mentre que l’import atorgat va ser de
100.000,00 euros (taula 2).
Taula 2. Pressupost sol·licitat, atorgat i reassignat per a l’activitat de l’Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut. Exercici 2021
Pressupost (en euros)
Sol·licitat
Funcional
Prevenció de riscos laborals

Atorgat

Reassignat

IVA exclòs

Iva inclòs

Iva inclòs

IVA exclòs

Iva inclòs

3.000,00

3.630,00

3.630,00 €

0,00

0,00

Higiene industrial

29.347,40

35.510,35

0,00 €

44.665,40

54.045,13

Seguretat en el treball

15.000,00

18.150,00

18.150,00 €

0,00

0,00

Ergonomia

5.000,00

6.050,00

6.050,00 €

0,00

0,00

Psicosociologia

5.000,00

6.050,00

6.050,00 €

0,00

0,00

Vigilància de la salut

34.001,32

41.141,60

9.675,05 €

40.310,00

41.141,60

Promoció de la salut

8.105,79

22.950,00

22.950,00 €

7.272,73

8.800,00

Protecció radiològica

2.681,78

3.244,95

3.244,95 €

2.641,06

3.195,68

Implantació mesures preventives

25.000,00

30.250,00

30.250,00 €

0,00

0,00

Total

127.136,28

166.976,90

100.000,00 €

94.889,19

107.182,41

L’import atorgat representa el 0,07% del pressupost general de la UPF i el 0,34% del
pressupost del capítol II. Ambdós valors són molt inferiors als de l’any anterior (0,11% i
0,54%, respectivament). La facturació gestionada per l’Oficina va ascendir a 80.411,75
euros (un 83,48% del previst, taula 3).
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Taula 3. Pressupost per l’activitat de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de
Promoció de la Salut i despesa generada. Any 2020
Activitats ordinàries
de seguretat i salut en el treball
Concert

Previsió
(IVA exclòs)

Higiene Industrial
Assessorament
Control dels factors de risc derivats d’agents químics
Total a carregar a la clau funcional 520901

Facturació
(IVA exclòs) Diferència

5.046,40

4.928,00

-118,40

7.885,00

6.791,00

-1.094,00

12.931,40

11.719,00

-1.212,40

Vigilància de la salut
Gestió
Exàmens de salut bàsics
Analítiques personal laboratori

3.960,00

3.630,00

-330,00

35.400,00

29.500,00

-5.900,00

200,00

0,00

-200,00

Serologies (sales de cultius)

90,00

240,00

150,00

Al·lèrgens a epiteli de ratolí (estabulari)

60,00

78,00

18,00

600,00

1,00

-599,00

Vacunes
Serologia SARS-CoV-2

600,00

51,00

-549,00

40.910,00

33.500,00

-7.410,00

1.138,32

1.138,12

-0,20

Gestió de residus radioactius

400,00

400,00

0,00

Caracterització i condicionament de residus

607,10

0,00

-607,10

Control dosimètric

395,64

395,64

0,00

Pèrdua i reposició de dosímetres

100,00

0,00

-100,00

Total a carregar a la clau funcional 520905
Protecció radiològica
Assessorament

Total a carregar a la clau funcional 520907
Total activitats ordinàries

Activitats extraordinàries
de seguretat i salut en el treball
Concert

2.641,06

1.933,76

-707,30

56.482,46

47.152,76

-9.329,70

Previsió
(IVA exclòs)

Higiene industrial
Assistència tècnica

Facturació
(IVA exclòs) Diferència

14.850,00
5.940,00

14.400,00

-450,00

Control dels factors de risc derivats d’agents químics

5.940,00

0,00

Control dels factors de risc derivats d’agents biològics

7.200,00

7.200,00

0,00

Control dels factors de risc derivats d’agents físics

3.744,00

3.744,00

0,00

31.734,00

31.284,00

-450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total a carregar a la clau funcional 520901
Seguretat en el treball
Total a carregar a la clau funcional 520902
Ergonomia
Total a carregar a la clau funcional 520903
Psicosociologia aplicada
Total a carregar a la clau funcional 520904
Intervencions transversals
Total a carregar a la clau funcional 520900
Total activitats extraordinàries
Continua a la pàgina següent
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Activitats ordinàries
de promoció de la salut

Previsió
(IVA exclòs)

Concert

Facturació
(IVA exclòs) Diferència

Analítica de sang i orina

4.800,00

0,00

Projecte UPF Saludable

3.305,79

1.974,99

-1.330,80

8.105,79

1.974,99

-6.130,80

88.216,46
8.105,79
96.322,25

78.436,76
1.974,99
80.411,75

-9.779,70
-6.130,80
-15.910,50

Total a carregar a la clau funcional 520906

Total acció preventiva
Total promoció de la salut
Total salut laboral

-4.800,00

Aquesta diferència es deu principalment a l’impacte de la covid-19 en l’activitat
universitària durant tot el 2021.
5.3. ACTIVITAT EN L’ÀMBIT DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL, DE LA PLANTILLA
5.3.1. Vigilància dels factors de risc laboral i acció preventiva
Per vigilància s’entén el conjunt d’accions previstes en les fases d’activitat de la UPF
amb la finalitat d’identificar els factors de risc laboral, de detectar els efectes per a la
salut que se’n deriven i fer el seguiment d’ambdós. En canvi, en parlar d’acció
preventiva ens referim al conjunt de mesures adoptades o previstes en les fases
d’activitat amb la finalitat de prevenir –eliminar i/o controlar els factors de risc– o
protegir –evitar o reduir– els riscos –o minimitzar-ne els efectes– derivats del treball.
L’acció preventiva de la UPF es planifica a partir de la identificació dels factors de risc
laborals i de l’avaluació del seu nivell de risc. Aquesta avaluació és un procés dirigit a
valorar la magnitud d’aquells riscos que no s’han pogut evitar, i a obtenir la informació
necessària perquè la direcció de la Universitat estigui en condicions de prendre una
decisió apropiada sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives i sobre el tipus
d’aquestes (art. 3 del RD 39/1997).
Com s’ha exposat al Preàmbul d’aquest document, la resolució del rector del 14 de
febrer del 2020, exclou de les funcions de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de
Promoció de la Salut la coordinació de l’activitat preventiva amb les empreses
concurrents d’obres i serveis, funció assignada al Servei d’Infraestructures i Patrimoni.
A l’Annex 1 es descriuen les activitats endegades o supervisades en aquest àmbit durant
l’any 2021.
5.3.2. Vigilància de l’estat de salut
Segons l’article 22 de la Llei 31/1995 la UPF ha de garantir al seu personal la vigilància
periòdica del seu estat de salut en relació amb els riscos derivats de l’activitat
professional.
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Aquesta vigilància inclou activitats de tipus individual i col·lectiu que tenen com a
objectiu comú identificar els problemes de salut que tenen relació amb l'activitat
laboral i la valoració i el seguiment de les intervencions preventives que es duen a
terme en el lloc de treball, comprovant si eviten realment el dany a la salut.
La vigilància individual de la salut es basa en aplicar un protocol mèdic específic durant
un examen de salut a una persona suposadament sana, amb l'objectiu de detectar un
problema de salut que no sap que té.
Associat a aquests exàmens de salut, s’ha ofert analítica de sang i orina a les persones
que ho han sol·licitat, quan aquesta no representava una prova complementària inclosa
en el protocol mèdic d’aplicació. En aquests casos, però, la iniciativa s’emmarca dins la
promoció de la salut.
La vigilància de la salut poblacional es basa en l’anàlisi de les dades que proporcionen
els sistemes d’informació sanitària en salut laboral (accidents de treball, malalties
professionals i relacionades amb el treball i incapacitat temporal) i dels resultats dels
exàmens mèdics. El concert de col·laboració amb el Servei de Prevenció aliè inclou,
també, el seguiment de les malalties i accidents de treball derivats de contingències
comunes i les absències de treball per motius de salut per tal d’identificar possibles
relacions entre la causa de la malaltia o de l’absència i els riscos per a la salut presents
al lloc de treball.
El detall de les activitats realitzades en aquest àmbit es recull a l’Annex 1.
5.3.3. Actuació en situacions d’emergència
Segons el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures, han de disposar d'un Pla d'autoprotecció els edificis docents que tenen una
alçada d'evacuació igual o superior a 28 m o una ocupació igual o superior a 2.000
persones. Al campus de la Ciutadella l’obligació afecta els edificis Jaume I i Roger de
Llúria. Al campus del Poblenou l’obligació afecta a l’edifici Roc Boronat. El Campus
Universitari Mar i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona també estan afectats.
Pels edificis no afectats pel Decret 30/2015 es pot elaborar un protocol d’actuació
d’emergències, que no té caràcter normatiu. Per aquest motiu, i atès que la
disponibilitat d’aquest document augmenta la percepció de seguretat dels ocupants,
s’ha decidit estendre alguns dels continguts mínims del Pla de d’autoprotecció dels
edificis afectats a la resta d’edificis del campus i elaborar plans específics pels campus
de la Ciutadella i del Poblenou i pel Campus Universitari Mar i els edificis Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona i Mercè.
Com s’ha exposat al Preàmbul d’aquest document, la resolució del rector del 14 de
febrer del 2020, exclou de les funcions de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de
Promoció de la Salut la gestió i coordinació dels plans de seguretat-autoprotecció,
funció assignada al Servei d’Infraestructures i Patrimoni.
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Paral·lelament, la Llei 31/1995, estableix l’obligatorietat que la UPF, tenint en compte
les dimensions i l’activitat de la institució com també la possible presència de persones
que en siguin alienes, analitzi les possibles situacions d’emergència i adopti les mesures
que cregui convenients en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació
del personal. Amb aquesta finalitat, ha de designar el personal encarregat de posar en
pràctica aquestes mesures i comprovar periòdicament, si és el cas, el seu correcte
funcionament.
Per a l’aplicació de les mesures adoptades, la Universitat ha d’organitzar les relacions
que calgui amb els serveis externs, particularment en matèria de primers auxilis,
assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que en
quedin garantides la rapidesa i l’eficàcia davant de qualsevol situació d’emergència
derivada de l’activitat laboral.
Per altra banda, en les diferents etapes de l’emergència sanitària per la covid-19, les
autoritats sanitàries –estatals i catalanes– han demanat als serveis de prevenció de
riscos laborals desenvolupar una sèrie d’activitats per fer front a l’exposició al
coronavirus SARS-CoV-2, a l’entorn laboral. Per això, l’Oficina de Prevenció de Riscos
Laborals i de Promoció de la Salut, en l’assumpció de la funció d’assessorar i donar
suport a la Universitat en la seva obligació de limitar els contagis i atesa la seva
estructura organitzativa, i seguint les pautes i directrius de les autoritats sanitàries, ha
hagut de:
1. Avaluar el risc d’exposició al qual es trobin els treballadors segons el tipus de tasca
que desenvolupin.
2. Recomanar a la direcció de la UPF les mesures sanitàries que ha d’establir per
prevenir el contagi i minimitzar la propagació del coronavirus.
3. Donar suport en el desenvolupament de programes d’informació i formació de la
plantilla sobre les mesures higièniques, tècniques i organitzatives necessàries.
4. Donar suport en l’avaluació de les persones de la plantilla especialment sensibles
amb relació a la infecció pel coronavirus.
5. Cooperar amb les autoritats sanitàries en la detecció de casos amb clínica
compatible amb la covid-19 i dels seus contactes estrets en l’àmbit laboral.
6. Estudiar i fer el seguiment dels contactes estrets en l’àmbit laboral.
Igualment, ha assumit l’assessorament a la Comissió de Coordinació i Seguiment del
Brot de Covid-19.
L’Annex 1 recull l’activitat endegada en aquest àmbit.
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5.3.4. Integració i governança
La Llei 31/1995 (art. 16.1), promou una concepció integrada de les activitats dirigides a
la protecció de la seguretat i la salut dels empleats. Així, la prevenció dels riscos
laborals s’ha de desenvolupar en el si de la Universitat, integrant-la en el conjunt de les
activitats i decisions, mitjançant l’aplicació d’un Pla de prevenció de riscos laborals, el
document a través del que:


s’estableix i es formalitza la política de seguretat i salut en el treball de la
Universitat, constituïda pels principis i els compromisos sobre els quals
desenvolupar el que la UPF pretén ser i fer en matèria de prevenció de riscos
laborals, és a dir, les directrius i els objectius generals de la Universitat relatius a la
prevenció de riscos laborals;



s’integra l’activitat preventiva en el sistema general de gestió de la Universitat i es
facilita la difusió del sistema preventiu i l’acció pedagògica entre comandaments i
empleats, definint unes responsabilitats i funcions a desenvolupar per l'estructura
de gestió; i



es preveu els recursos humans, tècnics, materials i econòmics dels quals s’ha de
disposar per a això.

La integració de l’activitat preventiva resulta eficaç quan forma part de la gestió diària
de tota l’estructura organitzativa.
L’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals va dissenyar l’estructura del Pla de
Prevenció de Riscos Laborals i va dotar-la de continguts, sent aprovat en el mateix
Consell de Govern que va aprovar la política, al març del 2008.
Posteriorment, el 14 de març del 2012 i el 14 de desembre del 2018, el Consell de
Govern va aprovar la modificació del Manual de gestió del Pla de Prevenció de Riscos
Laborals, que estableix entre d’altres la política de seguretat i salut en el treball i
l'assignació de responsabilitats i funcions preventives als diferents nivells jeràrquics en
què s'organitza l’estructura acadèmica i administrativa de la Universitat.
Aquest Manual, com a part del Pla, contribueix a incrementar la qualitat, l'excel·lència i
la responsabilitat social de la nostra Universitat i facilita el desenvolupament de la
cultura preventiva. Per això, es considera com un element estratègic més i, per tant,
d’especial importància per a la UPF.
Segons les previsions del Pla d’Actuacions en seguretat i salut en el treball que ha de
desenvolupar o coordinar l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la
Salut a l’exercici 2021, el darrer trimestre de l’any s’hauria d’haver procedit a
l’actualització dels documents del Volum I: Manual de gestió del Pla de Prevenció de
Riscos Laborals, així com els del Volum II: Processos del sistema, subjectes a
actualització periòdica i que caducaven l’any passat.
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Malauradament l’acumulació de tasques en aquest període va fer inviable aquesta
activitat que implica una alta dedicació i en la sessió ordinària de treball del Comitè de
Seguretat i Salut en el Treball de data 29 de setembre del 2021 els seus membres van
acordar informar favorablement la sol·licitud al Consell de Govern d’una pròrroga de la
vigència de la totalitat dels documents del Volum I; i els del Volum II següents:


Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el
treball, aprovat per acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018



Protocol de Vigilància Individual de la Salut, aprovat per acord del Consell de
Govern de 25 de maig del 2016

El 15 de desembre del 2021, el Consell de Govern va acordar prorrogar aquests
documents.
L’Annex 1 recull l’activitat endegada en aquest àmbit.
5.3.5. Sinergies institucionals i connexió amb l’entorn
L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut vol ser un referent
en matèria de salut laboral per a la comunitat universitària i per a la societat en
general, contribuint a la política d'excel·lència de la Universitat mitjançant l'aplicació i
coordinació de l'acció preventiva.
Des de l'any 2010, endega activitats per a la transferència del coneixement generat o
aplicat en la seva gestió preventiva, compartint així la seva experiència d'aplicació
pràctica amb la societat. Al 2021 aquestes iniciatives van ser les recollides a l’Annex 1.
5.4. ACTIVITAT EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT, DE LA
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
Davant de la situació excepcional derivada del coronavirus SARS-CoV-2, la no
assignació de pressupost ni de recursos humans per l’execució d’activitats, l’activitat en
promoció de la salut s’ha centrat en assumir, per part de la direcció de l’Oficina, la
representació institucional associada a la pertinença a xarxes.
Xarxa us.cat
Fins el 31 de març del 2021 es va assumir la gestió comptable vinculada a la secretaria i
la coordinació de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (xarxa us.cat), de la qual
la UPF ostentava la presidència des del 2019. Es va gestionar el traspàs del fons
econòmic, de l’arxiu digital i dels recursos físics a la Universitat de Barcelona, en iniciar
el nou mandat l’1 d’abril.
Entre el gener i el juliol s’ha fet difusió del tallers d'Escola d'Esquena patrocinats per
MC Mutual, la Mútua d’Accidents de treball i malalties professionals a la que la UPF
està associada.
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A l’exercici 2021 s’han celebrat tres reunions ordinàries, les dues primeres sota la
presidència de la UPF, i l’assemblea biennal de la xarxa us.cat en la que es va presentar
la comunicació “Assoliment d’objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible des de la promoció de la salut. El cas de la UPF”.
Els membres de la xarxa s’han organitzat en diferents grups de treball i des de la UPF
s’ha estat treballant en la convocatòria del premi al Treball Final de Grau i Màster de
temàtica saludable; en les opcions existents per assolir la personalitat jurídica pròpia i
els avantatges i desavantatges de cadascuna d’elles; en l’instrument de mesura i el
protocol d’administració de l'enquesta sobre la salut i els hàbits d’estil de vida de les
persones que formen part de la comunitat universitària; i en el programa d’activitats de
la I Setmana Saludable Interuniversitària de Catalunya.
Finalment, sis de les dotze universitats de la xarxa us.cat van organitzar conjuntament,
les activitats de la Setmana Saludable assumint els costos associats i beneficiant-se de
tota la programació. Aquestes universitats són les de Barcelona, Autònoma de
Barcelona, de Girona, Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya i Pompeu Fabra. La resta
d’universitats van optar per no participar en l'organització conjunta, no assumir els
costos associats i beneficiar-se de la part de la programació que financi la
Xarxa us.cat amb els fons de funcionament.
El programa ofereix activitats relacionades amb l’estil de vida -un dels eixos
d’actuació del projecte “UPF Saludable” aprovat el 9 de novembre del 2019 per acord
del Consell de Govern- i les línies estratègiques de l’alimentació saludable, l’activitat
física i la salut emocional, com a mostra de les activitats que gradualment
s’implantaran a la Universitat.
El 8 d'abril del 2021 les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, de Girona,
Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya i Pompeu Fabra van oferir diferents activitats, al
matí, i dos jocs "kahoots", a la tarda, emmarcats en aquestes tres línies estratègiques.
L’endemà, el dia 9, la Xarxa us.cat va patrocinar una conferència, l’activitat comuna de
la Setmana Saludable per a les dotze universitats catalanes.
Les activitats i la conferència es van oferir en streaming i es van emetre mitjançant la
plataforma social YouTube. En total, 7,5 hores d’emissió. Per fer-ho possible, gràcies
a Butxaca TV, es va convertir a format televisiu les activitats programades, amb la
finalitat d’unificar criteris de qualitat formals, gràfics, temporals i comunicatius,
aprofitant el potencial de la realització televisiva, per garantir-ne el dinamisme i la
funció divulgativa pels quals van ser ideades.
La programació va ser la següent:


Dijous 8 d’abril del 2021:
10.00 a 10:30 h. Presentació de la primera edició de la Setmana Saludable
Interuniversitària de Catalunya. A càrrec de les presidentes entrant i sortint de la
Xarxa us.cat, les Sres. Montserrat Puig LLovet, vicerectora d'iguatat i gènere de la
Universitat de Barcelona, i Mònica Figueras Maz, vicerectora en
funcions encarregada de la direcció de projectes per al compromís social i la
igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, respectivament.
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10:30 a 11:30 h. Meditació amb bols tibetans, bols de quars, gongs, tambors i altres
instruments. A càrrec de Profunda Calma. Patrocina i coordina la Universitat
Pompeu Fabra. Activitat en directe (xat amb el terapèuta i participants al taller).
11:30 a 12:30 h. Deu consells per fer activitat física a casa. A càrrec de tècnics
del Servei d'Activitat Física de la Universitat Autònoma de Barcelona. Patrocina i
coordina la Universitat Autònoma de Barcelona.
12:30 a 13:30 h. Elaboració de dos plats saludables. A càrrec del Restaurant
l'Aliança 1919 d’Anglès, amb estrella Michelin. Patrocina i coordina la Universitat
de Girona. Activitat en directe (taula rodona amb la Càtedra de Gastronomia,
Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni de la Universitat de Girona).
13:30 a 14:00 h. Com cultivar el benestar emocional: elements claus i pràctica de
recursos. A càrrec de la directora del curs de postgrau en Educació Emonicional i
Benestar. Patrocina i coordina la Universitat de Barcelona.
14.00 a 15.00 h. Alimentació saludable: de la teoria a la realitat. Elaboració d’una
recepta saludable. A càrrec de la professora de tecnologia culinària i d'exalumnes
del grau en Nutrició Humana i Dietètica. Patrocina i coordina la
Universitat Rovira i Virgili. Activitat en directe (taula rodona amb els
participants al taller).
15.00 a 16.00 h. Taller tele-universitat saludable: exercicis i ioga office per estudiar
i treballar. A càrrec de Ioga a la feina. Patrocina i coordina la Universitat Oberta
de Catalunya.
16.00 a 17.00 h. Joc de preguntes i respostes sobre promoció de la salut a través de
l'aplicació Kahoot: "An apple a day keeps the Doctor away".
17.00 a 18.00 h. Joc de preguntes i respostes sobre addiccions a través de l'aplicació
Kahoot: "Merda, hi ha un cuc a la poma".
Tots dos jocs a càrrec d’Oriol Comas i Coma i la Fundació Èpica La Fura dels
Baus. Patrocinen les sis universitats i Devir -que aporta els premis. Coordina la
Universitat
de
Barcelona. Jocs
en
directe,
accessibles
a https://epicalab.com/jocuniv.


Divendres 9 d’abril de 2021:
10.00 a 11:30 h. Conferència "Vivir con entusiasmo en tiempos de pandemia” (en
castellà). A càrrec de Victor Küppers. Patrocina la Xarxa us.cat i coordina la
Universitat Autònoma de Barcelona. Activitat en directe (taula rodona amb el
conferenciant). Aquesta activitat, no es podrà visualitzar de nou en acabar l’emissió.

Totes les activitats van estar disponibles al canal de YouTube "Xarxa Catalana
d’Universitats Saludables USCAT". La majoria d’elles encara ho estan.
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El dia de l’estrena, les activitats vam comptar amb les audiències següents:

Pel que fa a l'enquesta sobre la salut i els hàbits de vida de les persones que formen part
de la comunitat universitària, a la UPF entre l’abril i el setembre es va digitalitzar el
qüestionari i es va fer la difusió. A l’octubre es va administrar el qüestionari i es va
obtenir el resultats de participació següents:
Qüestionaris
enviats Respostes
Estudiants
12.820
2.896
Grau
10.341
2.483
Màster
1.310
255
Doctorat
1.169
158
PDI
1.566
375
PAS
721
394
PSR
218
65

%
participació
22,59%
24,01%
19,47%
13,52%
23,95%
54,65%
29,82%

Les dades recollides seran explotades per un grup ad-hoc multidisciplinar d’acadèmics
de part de les universitats de la xarxa us.cat.
CRUE Sostenibilitat-GTUS
La reunió de primavera de la Comissió Sectorial sobre Sostenibilitat de la Conferència
de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE Sostenibilitat) es va suspendre per la
pandèmia. La reunió de tardor es va dur a terme a l’octubre a Almeria i el Grup de
Treball d'Universitats Saludables (GTUS) va informar favorablement els tres
documents de consens elaborats per la Xarxa REUPS (veieu apartat següent) i va
tramitar la seva aprovació per la Comissió.
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Xarxa REUPS
Entre gener i juliol del 2021, la UPF ha continuat finançant el disseny mensual del
personatge animat que introdueix els missatges principals de la campanya de
sensibilització "Un mensaje saludable por un objetivo común" de la Xarxa Espanyola
d’Universitats Promotores de Salut (REUPS).
La Xarxa REUPS també ha estat treballant en tres documents de consens per a la seva
tramitació i aprovació en el marc del Grup de Treball d'Universitats Saludables (GTUS)
de (CRUE Sostenibilitat), al voltant de la prevenció del consum d’alcohol, de les
addicions comportamentals i de la sostenibilitat en la gestió de festes (dispensa
d’alcohol, prevenció de la violència sexual i gestió de residus).
El 12 d’abril es va participar a l’assemblea de la Xarxa REUPS.
El 24 de setembre es van presentar al·legacions en la fase d’audiència pública de Reial
decret sobre l’Avantprojecte de Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU).
El 7 d’octubre es va celebrar el Dia de les Universitats Saludables, que se celebra a tot
l’Estat. Amb aquesta finalitat, es va organitzar una acció formativa al matí (taller
“Multitasking saludable”, amb 44 participants) i una conferència a la tarda
(“Alimentación y sostenibilidad: ¿Por qué la dietética puede ser clave contra el
cambio climático?”, de l’Aitor Sánchez), impartides en modalitat no presencial; i es van
distribuir materials gràfics (cartells, tríptics i estovalles per les cafeteries) en
català, castellà i anglès. Els tríptics i cartells es van difondre als punts habituals i les
estovalles van estar disponibles a les cafeteries. Les activitats, es van difondre
mitjançant xarxes socials, la web d'UPF Saludable i l'agenda del campus.
Xarxa Vives-Grup de Treball Universitats Saludables i Sostenibles
Sense activitat a l’exercici 2021.

6. ANNEXES
6.1. ANNEX 1. RELACIÓ D’ACTIVITATS OPERATIVES ENDEGADES O
COORDINADES DES DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I
DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
Les pàgines següents recullen aquestes activitats, segons l’àmbit de gestió, durant
l’exercici 2021.
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6.1. RELACIÓ D’ACTIVITATS OPERATIVES ENDEGADES O COORDINADES DES DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I
DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
6.1.1. Actuacions en l’eix d’actuació estratègica de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva.
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva
Objectiu específic: C3.2.OE1.1. Garantir que l’entorn de treball compleix amb les condicions mínimes de seguretat contemplades a la legislació vigent
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Vetllar perquè els espais de
treball
dels
espais
universitaris garanteixin la
integritat física de les
persones (C3.2.OO1.1.1)

Elaborar un mapa de risc a partir de l’activitat dels grups de recerca i dels espais
assignats a cadascun d’ells (C3.2.AO1.1.1.1)

Vetllar perquè els equips de
treball emprats o disponibles
a els espais universitaris
garanteixin la integritat física
de
les
persones
(C3.2.OO1.1.2)

Especialitat
Seguretat
en el Treball
Higiene Industrial

Tipus

Participants

Execució Registre/observacions

Periòdica
(quadriennal)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Mapa de risc
a l’exercici

Informar, prèviament a l’aprovació, els projectes d’edificis nous, de reformes dels
existents o d’instal·lacions (C3.2.AO1.1.1.2)

Seguretat
en el Treball

Conjuntural

Secció tècnica

Sense activitat Informe favorable
planificada
Activitat aprogramable
a l’exercici

Fer visites d’obra als espais de treball durant l’execució del projecte de construcció
o rehabilitació d’un nou edifici (C3.2.AO1.1.1.3)

Seguretat
en el Treball

Conjuntural

Secció tècnica

Sense activitat Acta de visita
planificada
Activitat aprogramable
a l’exercici

Identificar els equips de treball, conjunt d’equips i sistemes de protecció que no
s’adeqüin al RD 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels
equips de treball (C3.2.AO1.1.2.1)

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Sense activitat
Informe de resultats de la verificació de l’adequació de l’equipament científic i
planificada
jerarquització del risc potencial
a l’exercici

Verificar la realització de les inspeccions reglamentàries i del manteniment
preventiu dels equips de treball i sistemes de protecció (cabines de bioseguretat,
vitrines de gasos, estanqueïtat laboratori de contenció, línies de vida i punts
d’ancoratge,...) (C3.2.AO1.1.2.2)

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Sense activitat Certificats
planificada
Línies de vida i punts d’ancoratge
a l’exercici
Cabines de bioseguretat, vitrines de gasos, estanqueïtat del laboratori de contenció

Verificar la realització de les inspeccions reglamentàries i del manteniment
preventiu de les instal·lacions de servei (aparells elevadors, baixa i alta tensió,...)
(C3.2.AO1.1.2.3)

Informar, prèviament a l’adquisició, els equips de treball a emprar en els treballs
en altura i com a elements auxiliars en la manipulació manual de càrregues
(C3.2.AO1.1.2.4)

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Certificats
Alta tensió: manteniment anual obligatori (Març, campus del Mar; Abril, campus del
Poblenou; Agost, campus de la Ciutadella) i inspecció triennal reglamentària | Baixa
Sense activitat
Tensió: manteniment preventiu obligatori (durant tot l'any) i inspecció quinquennal
planificada
reglamentària | Aparells elevadors: manteniment preventiu obligatori i inspecció biennal
a l’exercici
reglamentària | Protecció contra incendis: manteniment preventiu obligatori trimestral i
anual | Instal·lacions tèrmiques: inspeccions quinquennals dels equips generadors de
calor i fred

Seguretat
en el Treball

Conjuntural

Secció tècnica

Sense activitat Informe favorable
planificada
Activitat aprogramable
a l’exercici

Ergonomia

Objectiu específic: C3.2.OE1.2. Identificar i fer seguiment de les condicions d'exposició a les característiques de les àrees del centre de treball en què les persones han de romandre o accedir per raó del seu treball
Projecte “Control dels factors de risc derivats de l’accés i permanència als espais de treball”
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Avaluar
qualitativament
l’exposició derivada
de les característiques
constructives i de
manteniment
dels
espais comuns i de
treball (C3.2.OO1.2.1)

Fer visites d’inspecció als espais de treball que integren els
espais universitaris (C3.2.AO1.2.1.1)
Objectiu comú a C3.2.AOT2.1
Indicador: 5/7, 71,4%
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Especialitat

Seguretat
en el Treball

Tipus

Participants

Periòdic
(anual)

Data: 13-4-2022

Secció tècnica

Execució Registre/observacions
Parcialment assumida per manca de disponibilitat tècnica
Informes de resultats dels edificis del campus de la Ciutadella de
Abril a juliol
referència:
IAR-10-13/01/2021,
IAR-20/01/2021,
IAR-23i setembre a
24/01/2021 i IAR-40/01/2021
octubre
Es reprograma per l’exercici 2022 els espais de treball de l’edifici Dr.
Aiguader i de la tercera planta de l’edifici PRBB
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Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva
Objectiu específic: C3.2.OE1.3. Identificar i fer seguiment de les condicions d'exposició a les màquines, aparells, instruments o instal·lacions emprades en l’execució de les tasques assignades
Projecte “Control dels factors de risc derivats de la utilització d’equips de treball”
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Especialitat

Tipus

Participants

Avaluar
qualitativament
l’exposició derivada
de
les
característiques,
la
utilització
i
el
manteniment de les
instal·lacions
de
servei (C3.2.OO1.3.1)

Fer visites d’inspecció als espais de treball que allotgen les
instal·lacions de servei (C3.2.AO1.3.1.1)

Indicador: 5/7, 71,4%

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Parcialment assumida per manca de disponibilitat tècnica
 Edificis Dipòsit de les Aigües i Ramon Turró, referència: IAR-1013/01/2021
Abril a juliol
 Edifici Jaume I, referència: IAR-20/01/2021
i setembre a
 Edifici Roger de Llúria, referència: IAR-40/01/2021
octubre
 Edifici Mercè Rodoreda, referència: IAR-23-24/01/2021
Es reprograma per l’exercici 2022 els espais de treball de l’edifici Dr.
Aiguader i de la tercera planta de l’edifici PRBB

Avaluar
qualitativament
l’exposició derivada de les
característiques, la utilització
i el manteniment dels equips
de treball (C3.2.OO1.3.2)

Fer visites d’inspecció als espais de treball que allotgen equipament científic i
docent (C3.2.AO1.3.2.1)

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Informe de resultats
a l’exercici

Fer observacions de treball i dels procediments d’actuació en condicions habituals
de treball i en situacions d’emergència (C3.2.AO1.3.2.2)

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Sense activitat Informe de resultats
planificada
Activitat aprogramable
a l’exercici

Objectiu comú a C3.2.AOT2.1

Execució Registre/observacions

Objectiu específic: C3.2.OE1.4. Identificar i fer seguiment de les condicions d'exposició a les substàncies emprades en l’execució de les tasques assignades Projecte “Control dels factors de risc derivats de la utilització d’agents químics”
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Avaluar
qualitativament
l’exposició derivada de les
característiques
i
la
utilització de les substàncies
emprades a un grup de
recerca
concret
(C3.2.OO1.4.1)

Analitzar les propietats fisicoquímiques i les condicions d’utilització i
emmagatzematge de les substàncies que s'utilitzen al procés de treball
(C3.2.AO1.4.1.1)

Especialitat

Tipus

Participants

Seguretat
en el Treball

Conjuntural

Secció tècnica

Higiene Industrial

Execució

Registre/observacions

Sense activitat
planificada
Informe de resultats
a l’exercici

Objectiu específic: C3.2.OE2.1. Identificar i fer seguiment de les condicions d'exposició als agents químics emprats de forma deliberada
Projecte “Control dels factors de risc derivats de la utilització d’agents químics”
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Avaluar
quantitativament
l’exposició
per
inhalació
a
una
substància concreta
emprada al conjunt
de
laboratoris
(C3.2.OO2.1.1)

Fer control ambiental d'una substància
manipulació habitual (C3.2.AO2.1.1.1):
 1/2 mostres d’acrilamida
 1/1 mostra de fenol
 1/1 mostra de cloroform
 0/1 mostra d’alcohol isoamílic
 0/1 mostra de xilè
 0/4 mostres de formaldehid
 0/1 mostra de paraformaldehid
 0/1 mostra d’isoflurà
 1/1 mostra de diclormetà
 1/1 mostra de dimetilformamida
Indicador: 5/14, 35,7%
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Especialitat
durant

Tipus

Participants

Execució Registre/observacions

una
Parcialment assumida per manca d’activitat als laboratoris de
recerca

Higiene
Industrial

Periòdic
(anual)

Secció tècnica
Secció
d’administració

Data: 13-4-2022

Butlletí de resultats analítics de referència: 21/901/290013-25693
Butlletí de resultats analítics de referència: 21/901/290013-25938
Butlletí de resultats analítics de referència: 21/901/290013-25685
Abril i maig
Butlletí de resultats analítics de referència: 21/901/290013-25692
Butlletí de resultats analítics de referència: 21/901/290013-25692
Execució per part del Servei de prevenció aliè SGS Tecnos, S.A.
Activitat documentada a la memòria específica de referència
22/901/307444-26708 (apèndix 1 d’aquesta memòria)
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Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva
Objectiu específic: C3.2.OE2.1. Identificar i fer seguiment de les condicions d'exposició als agents químics emprats de forma deliberada
Projecte “Control dels factors de risc derivats de la utilització d’agents químics”
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Avaluar
quantitativament
l’exposició
per
inhalació
a
una
substància concreta
emprada al conjunt
de
laboratoris
(C3.2.OO2.1.1)

Analitzar els valors acumulats (n=172 de 182 obtinguts) de la
concentració
en
l'aire
inhalat
d'una
substància
(C3.2.AO2.1.1.2) :

Avaluar
qualitativament
l’exposició
per
inhalació
i
per
contacte
a
les
substàncies emprades
per un grup de
recerca
concret
(C3.2.OO2.1.2)

 36 mostres d’acrilamida
 14 mostres d’acetonitril
 7 mostres d’alcohol isoamílic
 24 mostres de cloroform
 9 mostres de diclormetà
 7 mostres de dimetilformamida
 12 mostres de fenol
 14 mostres d’isoflurà
 17 mostres de metanol
 6 mostres de xilè
 26 mostres de formaldehid
Indicador: 172/172, 100,0%
Analitzar les característiques toxicològiques i les condicions
de manipulació de les substàncies que s'utilitzen al procés de
treball (C3.2.AO2.1.2.1) per:
1. Els laboratoris de recerca biomèdica (substàncies
cancerígenes, mutàgenes i teratògenes manipulades)
2. El GR en Regulació Genòmica del Sistema Endocrí
3. El GR en Enginyeria Stembryo

Especialitat

Higiene
Industrial

Higiene
Industrial
Seguretat
en el Treball

Tipus

Participants

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Higiene Industrial

Elaborar un mapa d’exposició a partir de l’inventari de reactius emprats per cada
grup de recerca (C3.2.AO2.1.2.3)

Higiene Industrial

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Seguretat
en el Treball
Seguretat
en el Treball

Agost

Informe de resultats de referència: 21/901/290013-25939
Execució per part del Servei de prevenció aliè SGS Tecnos, S.A.
Activitat documentada a la memòria específica de referència
22/901/307444-26708 (apèndix 1 d’aquesta memòria)

1. No assumida per manca de disponibilitat tècnica. Es reprograma
per l’exercici 2022
2. Posposada a petició del laboratori. Es reprèn a l’exercici 2022
Conjuntural

Secció tècnica

Indicador: 1/21, 4,8%
Analitzar les condicions de manipulació dels principis actius farmacèutics que
s'utilitzen al procés de treball (C3.2.AO2.1.2.2)

Execució Registre/observacions

Conjuntural

Secció tècnica i
Secció
d’administració

Periòdic (triennal)

Secció tècnica

Data: 13-4-2022

Setembre a
desembre

3. Informe lliurat el 21-3-22 de referència: 22/901/292549-26633
1. Assumpció per part de l’OPRiLiPS
2 i 3. Execució per part del Servei de prevenció aliè SGS Tecnos, S.A.
Activitat documentada a la memòria específica de referència
22/901/307444-26708 (apèndix 1 d’aquesta memòria)

Sense activitat
planificada
Informe de resultats
a l’exercici
Sense activitat
planificada
Full de càlcul del Mapa d’exposició
a l’exercici
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva
Objectiu específic: C3.2.OE2.2. Identificar i fer seguiment de les condicions d'exposició als agents biològics emprats de forma deliberada
Projecte “Control dels factors de risc derivats de la utilització d’agents biològics”
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Avaluar
qualitativament
l’exposició a cadascun
dels agents biològics
emprats per un grup
de recerca concret
(C3.2.OO2.2.1)

Analitzar les mesures de contenció biològica i les condicions
de manipulació dels agents biològics que s'utilitzen al procés
de treball (C3.2.AO2.2.1.1) per:
1. Els laboratoris amb nivell de seguretat biològica de classe 2
(6) i de classe 3 (1)
2. El SCT de Citometria de flux
3. El GR en Biologia Estructural en Cèl·lules Vives

Especialitat

Tipus

Participants

Execució Registre/observacions
Parcialment assumida per manca de disponibilitat tècnica i dels
laboratoris de recerca

Higiene
Industrial

Periòdic
(triennal)

Secció tècnica

Març a
desembre

4. El GR en Virologia Molecular

1. Informes de resultats de referència: 21/901/292547-25494,
21/901/292547-25496, 21/901/292547-25498, 21/901/29254725499, 21/901/292547-25497, 21/901/292547-25493,
21/901/292547-25495 i 21/901/292547-25517
2. Informe de resultats de referència: 21/901/292548-25810
3. Informe de resultats de referència: 21/901/292548-25754
4. Informe de resultats de referència: 21/901/292548-26216

5. El GR en Regulació Genòmica del Sistema Endocrí
6. El GR en Enginyeria Stembryo

5 i 6. Es reprenen a l’exercici 2022.
Execució per part del Servei de prevenció aliè SGS Tecnos, S.A.
Activitat documentada a la memòria específica de referència
22/901/307444-26708 (apèndix 1 d’aquesta memòria)

Indicador: 11/13, 84,6%
Objectiu específic: C3.2.OE2.3. Identificar i fer seguiment de les condicions d'exposició als agents físics emprats de forma deliberada
Projecte “Control dels factors de risc derivats de la utilització d’agents físics”
Objectiu operatiu
Avaluar quantitativament
l’exposició a radiacions
ionitzants (C3.2.OO2.3.1)

Activitats o accions operatives
Fer controls de contaminació superficial i dels nivells de radiació a la instal·lació
radioactiva (C3.2.AO2.3.1.1)

Tipus

Participants

Protecció
Radiològica

Periòdic (mensual/
semestral)

Direcció

Protecció
Radiològica

Periòdic
(mensual)

Secció
d’administració

Fer controls de nivells de radiació d’origen natural als edificis del campus (gas
radó) (C3.2.AO2.3.1.3)

Higiene Industrial

Conjuntural

Secció tècnica

Fer controls dels nivells d'intensitat als laboratoris de les
emissions per camps elèctrics i magnètics de l'equipament de
laboratori (radiacions òptiques artificials) (C3.2.AO2.3.2.1)
Indicador: 1/1, 100,0%

Higiene
Industrial

Periòdic
(triennal)

Fer controls de les dosis de radiació rebudes pel personal autoritzat per accedir a la
instal·lació radioactiva (C3.2.AO2.3.1.2)

Avaluar
quantitativament
l’exposició
a
radiacions
no
ionitzants
(C3.2.
OO2.3.2)

Especialitat

Fer controls dels nivells d’intensitat de les emissions per
camps elèctrics i magnètics dels sistemes radiants en rang
freqüencial
50
Hz
(altes
freqüències
[centres de transformació, línies d’alta tensió subterrànies i
sistemes d’alimentació ininterrompuda]) (C3.2.AO2.3.2.2)

Higiene
Industrial

Secció tècnica

Periòdic
(triennal)

Secció tècnica

Higiene
Industrial

Periòdic
(triennal)

Direcció i Secció
tècnica

Indicador: 7/7, 100,0%

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Sense activitat Fitxes dosimètriques
planificada
La instal·lació està tancada. Es manté la dosimetria d’àrea i tres dosímetres individuals per
a l’exercici
accessos puntuals
Sense activitat
planificada
Informe de resultats
a l’exercici

Informe de resultats 21/901/292550-26183

Indicador: 4/4, 100,0%
Fer controls dels nivells d’intensitat de les emissions per
camps elèctrics dels sistemes radiants en rang freqüencial
d'entre 3 KHz i 3 GHz (baixes freqüències [xarxa Wi-Fi i
telefonia 3G i arcs detectors anti furts]) (C3.2.AO2.3.2.3)

Execució Registre/observacions
Sense activitat Acta de visita
planificada
La instal·lació està tancada
a l’exercici

Data: 13-4-2022

Juny i
novembre

Execució per part del Servei de prevenció aliè SGS Tecnos, S.A.
Activitat documentada a la memòria específica de referència
22/901/307444-26708 (apèndix 1 d’aquesta memòria)

Informes de resultats de referència: 21/901/292550-26055,
21/901/292550-26024, 21/901/292550-26064 i 21/901/29255026065
Maig, juny i Execució per part del Servei de prevenció aliè SGS Tecnos, S.A.
setembre
Activitat documentada a la memòria específica de referència
22/901/307444-26708 (apèndix 1 d’aquesta memòria)

Maig, juny,
setembre i
novembre

Informes de resultats de referència: 21/901/292550-26055,
21/901/292550-26024, 21/901/292550-26064, 21/901/29255026065, 21/901/292550-26324, 21/901/292550-26322 i
21/901/292550-26323
Execució per part del Servei de prevenció aliè SGS Tecnos, S.A.
Activitat documentada a la memòria específica de referència
22/901/307444-26708 (apèndix 1 d’aquesta memòria)
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva
Objectiu específic: C3.2.OE3.1. Identificar i fer seguiment de les condicions d'exposició als factors de risc psicosocial Projecte “Control dels factors de risc psicosocial”
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Avaluar qualitativament
Fer estudis periòdics d'opinió sobre clima laboral, cultura organitzativa,
l’exposició derivada de les
compromís individual i riscos psicosocials (C3.2.AO3.1.1.1)
interaccions entre el personal i
l’organització de la Universitat
i el seu entorn social
(C3.2.OO3.1.1)

Especialitat

Tipus

Participants

Psicosociologia
aplicada

Periòdic (triennal)

Direcció i Secció
tècnica

Execució

Registre/observacions

Sense activitat Informe de resultats
planificada
Pla d’actuacions
a l’exercici

Objectiu específic: C3.2.OE4.1. Identificar i fer seguiment de les condicions de treball que poden comportar fatiga física
Projecte “Control dels factors de risc de demanda física”
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Avaluar
qualitativament
l’exposició derivada
de les
característiques,
utilització i
manteniment dels
equips de treball
(C3.2.OO4.1.1)

Fer estudis periòdics d'opinió sobre els aspectes individuals i
estructurals de l’espai i equip de treball que influeixen en
l’esforç muscular estàtic (C3.2.AO4.1.1.1)

Especialitat

Tipus

Participants

Execució Registre/observacions

Ergonomia

Periòdic
(triennal)

Secció tècnica

Gener a
març i maig

Informe de resultats de referència: APRE-PVD/01/2019 (13/03/2021)
Pla d’actuacions de referència: PRE-PVD/01/2021

Ergonomia

Conjuntural

Secció tècnica

Activitat no
Assumida

Informe de resultats
Activitat no assumida per manca de disponibilitat tècnica. Es
reprograma per l’exercici 2022

Indicador: 2/2, 100,0%
Analitzar les característiques d’exposició als factors de risc de
demanda física dels col·lectius d’interès especial per la
prevenció de riscos laborals (C3.2.AO4.1.1.2)
Indicador: 0/4, 0,0%

Objectiu específic: C3.2.OE4.2. Identificar i fer seguiment de les condicions de treball que poden comportar fatiga visual Projecte “Control dels factors de risc de demanda visual”
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Avaluar
quantitativament
l’exposició derivada de les
condicions d’il·luminació de
l’entorn
de
treball
(C3.2.OO4.2.1)

Fer controls, mitjançant mostrejos representatius i aleatoris amb instruments de
lectura directa, del nivell d’il·luminació a l’espai de treball (C3.2.AO4.2.1.1)

Especialitat

Tipus

Participants

Ergonomia

Periòdic (triennal)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Informe de resultats
a l’exercici

Execució

Registre/observacions

Fer controls, mitjançant mostrejos representatius i aleatoris amb instruments de
lectura directa, del nivell d’il·luminació a l’equip de treball (campanes d’extracció
de gasos i cabines de seguretat biològica) (C3.2.AO4.2.1.2)

Ergonomia

Periòdic (triennal)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Informe de resultats
a l’exercici

Avaluar qualitativament
l’exposició derivada dels
requeriments visuals de la
tasca (C3.2.OO4.2.2)

Fer estudis periòdics d'opinió sobre l’equip i els aspectes ambientals de l’espai
treball que influeixen en la confortabilitat lumínica (C3.2.AO4.2.2.1)

Ergonomia

Periòdic (triennal)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Informe de resultats
a l’exercici

Objectiu específic: C3.2.OE4.3. Identificar i fer seguiment de les condicions de treball que poden comportar fatiga mental Projecte “Control dels factors de risc de demanda mental”
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Avaluar
quantitativament
l’exposició derivada de les
condicions acústiques dels
espais
de
treball
(C3.2.OO4.3.1)

Fer controls, mitjançant mostrejos representatius i aleatoris amb instruments de
lectura directa, del nivell de soroll a l’entorn de treball (C3.2.AO4.3.1.1)

Avaluar
qualitativament
l’exposició derivada dels
requeriments
mentals,
cognitius i intel·lectuals de la
tasca (C3.2.OO4.3.2)

Fer estudis periòdics d'opinió sobre els aspectes cognitius de la tasca que
influeixen en la demanda mental i la confortabilitat sonora (C3.2.AO4.3.2.1)

Especialitat
Higiene Industrial
Ergonomia

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Ergonomia

Versió: 01

Tipus

Participants

Periòdic (triennal)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Informe de resultats
a l’exercici

Periòdic (triennal)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Informe de resultats
a l’exercici

Data: 13-4-2022

Execució

Registre/observacions
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva
Objectiu específic: C3.2.OE4.4. Identificar i fer seguiment de les condicions de confortabilitat física i mental de l’entorn de treball
Projecte “Control de la confortabilitat de l’espai de treball”
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Avaluar
quantitativament
l’exposició derivada de les
condicions ambientals als
espais
de
treball
(C3.2.OO4.4.1)

Fer controls, mitjançant mostrejos representatius i aleatoris amb instruments de
lectura directa, de les condicions termohigromètriques a l’entorn de treball
(temperatura i humitat relativa de l’aire) (C3.2.AO4.4.1.1)

Ergonomia

Periòdic (triennal)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Informe de resultats
a l’exercici

Fer controls, mitjançant mostrejos representatius i aleatoris amb instruments de
lectura directa, de les condicions de ventilació a l’entorn de treball (velocitat de
l’aire i nivell de CO2) (C3.2.AO4.4.1.2)

Ergonomia

Periòdic (triennal)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Informe de resultats
a l’exercici

Ergonomia

Periòdic (triennal)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Informe de resultats
a l’exercici

Avaluar
qualitativament
l’exposició derivada de les
condicions ambientals a
l’entorn
de
treball
(C3.2.OO4.4.2)

Fer visites ergonòmiques per a la inspecció ocular i verificació de la correcta
ubicació dels equips de treball en relació a les variables ambientals
(C3.2.AO4.4.2.1)

Especialitat

Tipus

Participants

Execució

Registre/observacions

Objectiu específic: C3.2.OE1.1, C3.2.OE1.2, C3.2.OE1.3, C3.2.OE1.4, C3.2.OE2.1, C3.2.OE2.2, C3.2.OE2.3, C3.2.OE3.1, C3.2.OE4.1, C3.2.OE4.2, C3.2.OE4.3, C3.2.OE4.4
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Especialitat

Tipus

Participants

Integrar la prevenció Donar suport en el disseny estructural i ambiental dels espais
de riscos laborals en de treball de nova construcció o rehabilitació (C3.2.AOT1.1)
la creació de nous Indicador: 15/15, 100,0%, dels informats
entorns i eines de
treball (C3.2.OOT1)
Seguretat T
Ergonomia

Conjuntural

Secció tècnica

Execució Registre/observacions
Informe favorable
Projectes de reforma als campus de la Ciutadella:
 Espais 20.234 i 20.285
Projectes de reforma al campus del Mar:
 Espais 61.113 a 61.132 i 61.214 a 61.224 i 61.312.10.02
Gener a
març, maig a  Espais 62.328.06.01, 62.340.03, 62.486.04, 62.703, 62.704,
juliol i
62.706-708 i 62.763.04
setembre a
 Sala de dissecció. Informe de referència: Requerimentsdesembre
Dissecció/01/2021
Projectes de reforma al Rectorat
 Espai 80.106-108
 Espai 80.111-117
Activitat aprogramable

Donar suport en la selecció d’equips de treball i sistemes de protecció a adquirir
(C3.2.AOT1.2)
Donar suport en el disseny o adaptació del software de les eines informàtiques
corporatives (C3.2.AOT1.3)

Identificar
nous
riscos emergents i les
necessitats
preventives
associades
(C3.2.OOT2)

Actualitzar l’avaluació genèrica de riscos laborals dels edificis
del campus (C3.2.AOT2.1)
Objectiu comú a C3.2.AO1.2.1.1 i C3.2.AO1.3.1.1 i C3.2.AOT5.2
Indicador: 5/7, 71,4%

Seguretat T
Ergonomia
Ergonomia

Conjuntural

Secció tècnica

Sense activitat Actes de reunió
planificada
Activitat aprogramable
a l’exercici

Conjuntural

Secció tècnica

Sense activitat Actes de reunió
planificada
Activitat aprogramable
a l’exercici

Parcialment assumida per manca de disponibilitat tècnica
Informes de resultats dels edificis del campus de la Ciutadella de
referència:
IAR-10-13/01/2021,
IAR-20/01/2021,
IAR-2324/01/2021 i IAR-40/01/2021
Es reprograma per l’exercici 2022 els espais de treball de l’edifici Dr.
Aiguader i de la tercera planta de l’edifici PRBB
Fitxa del perfil de risc homogeni
Activitat reprogramada de l’exercici 2020 i no assumida per manca
de disponibilitat tècnica. Es reprograma per l’exercici 2022

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Abril a juliol
i setembre a
octubre

Actualitzar l’avaluació genèrica de riscos laborals dels perfils
de risc homogeni establerts (C3.2.AOT2.2)
Indicador: 0/17, 0,0%

Totes

Conjuntural

Secció tècnica

Activitat no
Assumida

Revisar l’avaluació de riscos al lloc de treball en què s’hagi materialitzat un
accident de treball o malaltia professional (C3.2.AOT2.3)

Seguretat T
Conjuntural

Secció tècnica

Higiene I
Ergonomia

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Data: 13-4-2022

Sense activitat Avaluació actualitzada
planificada
Activitat aprogramable
a l’exercici
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva
Objectiu específic: C3.2.OE1.1, C3.2.OE1.2, C3.2.OE1.3, C3.2.OE1.4, C3.2.OE2.1, C3.2.OE2.2, C3.2.OE2.3, C3.2.OE3.1, C3.2.OE4.1, C3.2.OE4.2, C3.2.OE4.3, C3.2.OE4.4
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Dotar la protecció individual
adequada als riscos del
treball (C3.2.OOT3)

Donar suport en l’aplicació del Procediment de selecció, compra, distribució, ús i
manteniment dels equips de protecció personal (C3.2.AOT3.1)

Especialitat
Seguretat
en el Treball

Tipus

Participants

Conjuntural

Secció tècnica

Periòdic (triennal)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada Actes de reunió
a l’exercici

Conjuntural

Secció tècnica

Sense activitat
planificada Actes de reunió
a l’exercici

Higiene Industrial
Revisar i analitzar l’adequació dels equips de protecció individual lliurats en
relació a les característiques exigides (C3.2.AOT3.2)

Seguretat
en el Treball
Higiene Industrial

Donar suport en la informació sobre la utilització, emmagatzematge, manteniment
i neteja o desinfecció i reparació dels equips de protecció individual lliurats
(C3.2.AOT3.3)

Informar sobre els
riscos del lloc de
treball
o
funció
(C3.2.OOT4)

Higiene Industrial

Aplicar els projectes Informació sobre els riscos genèrics a la
UPF i Informació sobre els riscos del lloc de treball o funció
del programa 3: Participar en la prevenció dels riscos
laborals del Pla d’actuació per informar i formar en matèria
de seguretat i salut en el treball (C3.2.AOT4.1)
 Fulls informatius a la incorporació
 Guia del PAS i del PDI
 Cartells informatius








Accessos als espais de risc especial del PRBB (7)
Manipulació de cancerígens (3)

Punt blanc al laboratori
Pàgina web
Fullet electrònic
Seminaris:

Indicador: sense activitat
Indicador: sense activitat

Indicador: 0/7, 0,0%
Indicador: 0/3, 0,0%

Indicador: sense activitat
Indicador: sense activitat
Indicador: sense activitat
Indicador: sense activitat

Direcció,
Secció tècnica i
Secció
d’administració

Totes

Conjuntural
Conjuntural
Periòdic
Conjuntural
Conjuntural
Conjuntural

Elaborar píndoles audiovisuals informatives sobre els riscos laborals i les mesures
preventives (C3.2.AOT4.2)

Totes

Conjuntural

Secció tècnica

Actualitzar els continguts i modificar la pàgina web i intranet
de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals per
adaptar-les a l’estructura actual de la pàgina general de la
Universitat (C3.2.AOT4.3)
Indicador: 1/1, 100,0%

Gestió
de la prevenció

Conjuntural

Direcció i Secció
tècnica















Senyalitzar els perills dels
espais i equips de treball
(C3.2.OOT5)

Seguretat
en el Treball

Execució Registre/observacions
Sense activitat Actes de reunió
planificada
Activitat aprogramable
a l’exercici

Gestió del risc d’estrès laboral (SEGESLAB)
Bons hàbits posturals amb l’ordinador (SEGBHPO)
Bons hàbits posturals al laboratori (SEGBHPL)
Identificació del perill químic al laboratori (SEGIDPEQ)
Manipulació de sistemes criogènics

Activitat no assumida per manca de disponibilitat tècnica.
Es reprograma per l’exercici 2022

Consideracions al voltant del Bromur d’Etidi
Ús de campanes o vitrines de gasos i de cabines de bioseguretat (SEGUSCAM)
Selecció i ús d’equips de protecció individual (SEGEQIND)
Trasllat de mostres biològiques
Manipulació d’agents biològics a les sales de cultius (SEGMABIO)
Bones pràctiques per pipetejar (SEGBPP)
Manipulació d’animals estabulats
Manipulació d’isòtops radioactius (SEGINSRA)

Donar suport en l’aplicació del procediment operatiu de selecció i manteniment de
la informació gràfica dels perills de treball (C3.2.AOT5.1)

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Activitat no
Assumida

Versió: 01

Seguretat
en el Treball

Conjuntural

Data: 13-4-2022

Secció tècnica

Sense activitat
planificada vídeo
a l’exercici

Març

https://www.upf.edu/intranet/otprl
Eix d’actuació en situacions d’emergència

Sense activitat Acta d’actuació
planificada
Activitat aprogramable
a l’exercici
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva
Objectiu específic: C3.2.OE1.1, C3.2.OE1.2, C3.2.OE1.3, C3.2.OE1.4, C3.2.OE2.1, C3.2.OE2.2, C3.2.OE2.3, C3.2.OE3.1, C3.2.OE4.1, C3.2.OE4.2, C3.2.OE4.3, C3.2.OE4.4
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Especialitat

Senyalitzar els perills Revisar
la
senyalització
d'advertència
de
perills,
dels espais i equips de d’intervencions en màquines o instal·lacions que requereixin
treball (C3.2.OOT5)
una consignació, de les vies d’evacuació, dels elements
d’actuació en cas d’emergència i dels equips de socors i de
detecció i protecció contra incendis; de les instal·lacions
elèctriques perilloses, d'obligació d'ús d’Equips de Protecció
individual, i de prohibició, així com de la senyalització i
etiquetatge de productes perillosos (C3.2.AOT5.2)
Objectiu comú a C3.2.AOT2.1
Indicador: 5/7, 71,4%
Capacitar el personal
per participar en la
prevenció dels riscos
derivats del lloc de
treball
o
funció
(C3.2.OOT6)

Participants

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Execució Registre/observacions

Parcialment assumida per manca de disponibilitat tècnica
Informes de resultats dels edificis del campus de la Ciutadella de
Abril a juliol
referència:
IAR-10-13/01/2021,
IAR-20/01/2021,
IAR-23i setembre a
24/01/2021 i IAR-40/01/2021
octubre
Es reprograma per l’exercici 2022 els espais de treball de l’edifici Dr.
Aiguader i de la tercera planta de l’edifici PRBB

Aplicar el projecte Capacitació del personal per participar en
la prevenció dels riscos derivats del lloc de treball o funció
del programa 3: Participar en la prevenció dels riscos
laborals del Pla d’actuació per informar i formar en matèria
de seguretat i salut en el treball (C3.2.AOT6.1)

Activitat assumida parcialment per manca de disponibilitat tècnica.
Revisió dels materials de l’aula “Aspectes generals de seguretat i salut
en el laboratori (SEGSGCAT/SEGSGENG)” en català i anglès i creació
dels materials en castellà i una aula única

Accions formatives:
 Seguretat en els treball en altura o a diferent nivell (SEGTRALT)
 Prevenció del risc derivat de la utilització de pantalles de visualització de dades
(SEGPVD)
 Taller d’escola d’esquena (inicial, SEGESQU)
 Prevenció del risc derivat de la manipulació manual de càrregues (SEGMANI)
 Gestió del risc de fatiga vocal

Investigar
successos i
desviacions
(C3.2.OOT7)

Seguretat
en el Treball

Tipus

Totes

Conjuntural

Secció tècnica

 Aspectes generals de seguretat i salut en els laboratoris de
biologia molecular (SEGSGCAT/SEGSGENG)
 Aspectes bàsics de seguretat química
(SEGSQCAT/SEGSQENG)
 Aspectes bàsics de seguretat biològica
(SEGSBCAT/SEGSBENG)
 Aspectes bàsics de seguretat radiològica
(SEGSRCAT/SEGSRENG)
 Taller d’escola d’esquena (avançat)
 Conducció segura
Indicador: 1/4, 25,0%
els Donar suport en l’aplicació dels protocols (C3.2.AOT7.1) :
altres  de notificació i valoració de condicions de treball percebudes com a

 Prevenció del risc derivat de la utilització de pantalles de
visualització de dades (SEGPVD) (54 participants)
 Aspectes generals de seguretat i salut en els laboratoris de biologia
molecular (SEGSGCAT/SEGSGENG) (25 participants)
Activitat no  Aspectes bàsics de seguretat química (SEGSQCAT/SEGSQENG)
Assumida
(26 participants)
 Aspectes bàsics de seguretat biològica (SEGSBCAT/SEGSBENG)
(32 participants)
Es reprograma per l’exercici 2022 les mateixes accions per les aules
“Aspectes bàsics de seguretat química (SEGSQCAT/SEGSQENG)”,
“Aspectes bàsics de seguretat biològica (SEGSBCAT/SEGSBENG)” i
“Aspectes bàsics de seguretat radiològica (SEGSRCAT/SEGSRENG)”

 Drive\REGISTRES\2021

inadequades (n=0)

 de notificació i valoració d’un risc greu i imminent (n=0)
 de protecció de la salut de les persones que presenten una

Totes

susceptibilitat especial a determinats factors de risc laboral (n=14)
Campus de la Ciutadella
Campus del Poblenou
Campus del Mar
Edifici Mercè

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Conjuntural

Secció
d’administració,
Secció tècnica i
Direcció

7
3
1
3

Febrer,
març, maig,
juliol,
setembre a
novembre

 Informes de retiment de comptes al Comitè de Seguretat i Salut en
el Treball del 2021:
 Informe de la sessió del 21 d’abril, de referència: IRC-CSST 1/2021
 Informe de la sessió del 5 de juliol, de referència: IRC-CSST 2/2021
 Informe de la sessió del 28 de setembre, de ref.: IRC-CSST 3/2021
 Informe de la sessió del 15 de desembre, de ref.: IRC-CSST 4/2021

Data: 13-4-2022
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva
Objectiu específic: C3.2.OE1.1, C3.2.OE1.2, C3.2.OE1.3, C3.2.OE1.4, C3.2.OE2.1, C3.2.OE2.2, C3.2.OE2.3, C3.2.OE3.1, C3.2.OE4.1, C3.2.OE4.2, C3.2.OE4.3, C3.2.OE4.4
Objectiu operatiu
Investigar
successos i
desviacions
(C3.2.OOT7)

Activitats o accions operatives

Especialitat

Tipus

Participants

els Donar suport en l’aplicació dels protocols (C3.2.AOT7.1) :
altres  de notificació, registre i investigació d’incidents (n=26, 18 falses

Març, abril,
juny a agost,
octubre i
novembre

alarmes d’incendi)

Campus de la Ciutadella
Campus del Poblenou
Campus del Mar
Edifici Mercè

16
1
9
0

 de notificació, registre i investigació de lesions per accident de

Totes

Conjuntural

Secció tècnica i
Direcció

2
2
5
2

 per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral
Donar suport en la implantació de l’acció preventiva
planificada per a l’eliminació i/o control dels factors de risc
laboral o la minimització dels efectes (C3.2.AOT8.1)

Donar suport en el control de l’execució de l’acció preventiva
planificada, del grau de compliment i de l’eficiència de les
mesures aplicades (C3.2.AOT8.3)
Indicador: 16/33, 48,5%
Coordinar l’activitat
preventiva
amb
empreses concurrents
(C3.2.OOT9)

Actualitzar la relació de centres de recerca amb els que hi ha
concurrència, per Unitat de Coordinació Acadèmica i Figura
de Recerca, i dels procediments i tasques que desenvolupen,
els agents que manipulen i els equipaments que es necessiten
(C3.2.AOT9.1)

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

 Informes de retiment de comptes al Comitè de Seguretat i Salut en
el Treball del 2021:
 Informe de la sessió del 21 d’abril, de referència: IRC-CSST 1/2021
 Informe de la sessió del 28 de setembre, de ref.: IRC-CSST 3/2021
 Informe de la sessió del 15 de desembre, de ref.: IRC-CSST 4/2021
Activitat documentada a la memòria específica (apèndix 4 d’aquesta
memòria, sobre informes de sinistralitat)
* Consulteu l’annex 2 Relació de casos o consultes per assetjament
moral en el treball atesos per l’Oficina de Prevenció de Riscos
Laborals i de Promoció de la Salut en el període 2014-2021,
d’aquesta memoria, per a més informació
 8 actes de coordinació amb UTOM Ciutadella

Totes

Indicador: 16/33, 48,5%
Actualitzar la planificació de l’acció preventiva mitjançant la
proposta d’activitats preventives dirigides a l’eliminació i/o
control dels factors de risc laboral en el focus emissor o al
medi de propagació, i d’activitats de protecció dirigides a la
minimització dels efectes sobre el receptor (C3.2.AOT8.2)
Indicador: 5/7, 71,4%

Març,abril,
juliol,
setembre a
desembre

Juliol,
setembre i
octubre

en el treball (n=1)*

Fer
seguiment
i
valoració
de
la
implantació de les
mesures preventives
derivades
de
l'avaluació de riscos
(C3.2.OOT8)

 Drive\REGISTRES\2021

 Informe de la sessió del 5 de juliol, de referència: IRC-CSST 2/2021

treball (n=11, 9 in itinere)

Campus de la Ciutadella
Campus del Poblenou
Campus del Mar
Edifici Mercè

Execució Registre/observacions

Totes

Periòdic
(setmanaltrimestral)

Periòdic
(semestral)

Secció tècnica

Secció tècnica

Febrer a
juliol,
setembre a
novembre

 8 acte de coordinació amb UTOM Poblenou
Activitat aprogramable
L’activitat al campus del Mar es reprendrà quan l’ORPiLiPS disposi
dels recursos humans necessaris

Parcialment assumida per manca de disponibilitat tècnica
Informes de resultats dels edificis del campus de la Ciutadella de
Abril a juliol
referència:
IAR-10-13/01/2021,
IAR-20/01/2021,
IAR-23i setembre a
24/01/2021 i IAR-40/01/2021
octubre
Es reprograma per l’exercici 2022 els espais de treball de l’edifici Dr.
Aiguader i de la tercera planta de l’edifici PRBB
 8 actes de coordinació amb UTOM Ciutadella

Totes

Periòdic
(setmanaltrimestral)

Secció tècnica

Febrer a
juliol,
setembre a
novembre

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Activitat no
Assumida

Data: 13-4-2022

 8 acte de coordinació amb UTOM Poblenou
Activitat aprogramable
L’activitat al campus del Mar es reprendrà quan l’ORPiLiPS disposi
dels recursos humans necessaris
Relació d’empreses
Activitat assumida parcialment per manca de disponibilitat tècnica.
Es reprograma per l’exercici 2022
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva
Objectiu específic: C3.2.OE1.1, C3.2.OE1.2, C3.2.OE1.3, C3.2.OE1.4, C3.2.OE2.1, C3.2.OE2.2, C3.2.OE2.3, C3.2.OE3.1, C3.2.OE4.1, C3.2.OE4.2, C3.2.OE4.3, C3.2.OE4.4
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Coordinar l’activitat
preventiva
amb
empreses concurrents
(C3.2.OOT9)

Donar suport a les unitats acadèmiques en l’aplicació del
Procediment de coordinació empresarial davant la
concurrència de personal de la UPF a centres de recerca i/o
formatius, en què desenvolupin part o la totalitat de la seva
activitat professional, i viceversa (C3.2.AOT9.2)
Indicador: 9/9, 100,0%, dels informats

Especialitat

Seguretat
en el Treball

Tipus

Participants

Conjuntural

Secció tècnica

Execució Registre/observacions
Cartes i correus electrònics d’intercanvi de documentació:
 GR en Senyalització Cel·lular amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB)
 GR en Biologia del Càncer amb el Centre de Regulació Genòmica (CRG)
 GR en Biologia Estructural en Cèl·lules Vives amb la Fundació Sant Joan de Deu
Gener, març,
 GR en Biologia Estructural en Cèl·lules Vives amb el Sincrotró Alba
abril, juliol,
setembre,  GR en Biologia Cel·lular amb el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO)
novembre i  GR en Biologia Cel·lular amb la Fundació Centre Nacional d’Investigacions
desembre

Participar a les sessions de treball de la Comissió Intercentres
de Prevenció de Riscos Laborals del PRBB (CIPRL-PRBB)
(C3.2.AOT9.3)
Indicador: 10/10, 100,0% S’ha suspès 1 sessió
Seguretat
en el Treball

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Periòdica
(mensual)

Data: 13-4-2022

Direcció

Cardiovasulars (CNIC)

 GR en Evolutionary Genomics amb la Fundació Pasqual Maragall
 Research Master in Sociology and Demography amb AQU Catalunya
 Institut de Biologia Evolutiva
Activitat aprogramable
Acta de reunió ordinària
 1/2021, de 20 de gener del 2021
 2/2021, de 17 de febrer del 2021
 3/2021, de 17 de març del 2021
Gener a
 4/2021, de 21 d’abril del 2021
maig, juliol i  5/2021, de 19 de maig del 2021
setembre a
 6/2021, de 2 de juliol del 2021
desembre
 7/2021, de 9 de setembre del 2021
 8/2021, de 27 d’octubre del 2021
 9/2021, de 27 de novembre del 2021
 10/2021, de 14 de desembre del 2021
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
6.1.2. Actuacions en l’eix d’actuació estratègica de vigilància de la salut.
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància de la salut
Objectiu específic: C3.2.OE5.1. Vigilar l'estat de salut individual dels empleats en relació als riscos laborals
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Detectar precoçment
les repercussions de
les condicions de
treball sobre la salut
dels empleats
(C3.2.OO5.1.1)

Gestionar les autoritzacions per programar els exàmens de
salut en relació amb els riscos derivats del treball
(C3.2.AO5.1.1.1)

Especialitat

Tipus

Participants

Execució Registre/observacions
Formulari d’autorització per programar l’examen de salut:
1. Exàmens inicials (n=149)

Campus
Col·lectiu

Ciutadella

Poblenou

Mar

Rectorat

PAS

20

68

57

95

PSR

11

18

31

0

60

PDI

140

133

127

0

400

Total

171

219

215

95

700

2. Exàmens periòdics voluntaris (n=526) per:
 El PSR i PDI adscrit als departaments de Ciències Polítiques,
Humanitats, Economia i Empresa i Dret que no van poder
passar l’examen de salut a l’exercici 2020 per la suspensió de
l’activitat

Total
240

Tipus
Col·lectiu

1

Inicial

Retorn

Periòdic

Especial1

Total

PAS

13

11

203

13

240

PSR

32

0

28

0

60

PDI

104

0

295

1

400

Total

149

11

526

14

700

valoració de susceptibilitat

Grup de risc homogeni
Comandament de l'estructura administrativa
Directiu/iva de l'estructura acadèmica
Tècnic/a, bibliotecari/a o administratiu/iva
Tècnics audiovisuals o de suport (informàtica)

Secció
d’administració i
Direcció

Gener a
juliol i
setembre a
desembre

37
8

3. Exàmens de retorn (n=11)

132

4. Exàmens a demanda, en relació a sensibilitats individuals (n=14)

40
9

Xofer

2

Docent (teoria) i/o investigador/a no experimental

1 Conjuntural
2 Periòdic
(anual)
3 Conjuntural
4 Conjuntural

Total

Tècnic o coordinador de manteniment

Auxiliar serveis

Medicina i
Infermeria del
Treball

 El PAS adscrit al campus del Poblenou
 El PSR i PDI adscrit als departaments de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions, de Comunicació i de
Traducció i Ciències del Llenguatge, al campus del Poblenou
 El PAS adscrit al rectorat
 El PAS adscrit al campus del Mar
2. Exàmens periòdics recomanables pel PSR i PDI, que treballa a les
sales de cultius i/o instal·lació radioactiva i/o estabularis i/o
laboratoris bàsics químics, adscrit al Departament de Medicina i
Ciències de la Salut, al campus del Mar
2. Exàmens periòdics obligatoris pel PSR i PDI, que treballa al
laboratori de contenció i/o instal·lació radioactiva –en cas de ser
necessària la renovació de la llicència-, adscrit al Departament de
Medicina i Ciències de la Salut, al campus del Mar; pels xofers

4
281

Tècnic/a de suport a la recerca no experimental
Tècnic/a o investigador/a (instal·lació radioactiva i/o
laboratoris bàsics químics i/o laboratoris de seguretat
biològica de classe 2 o 3 i/o estabularis)

38

149

Total

700

Indicador: 700/600, 100,0%
Gestionar les autoritzacions per programar els exàmens de
salut, a demanda, en relació amb sensibilitats informades pels
empleats (C3.2.AO5.1.1.2)
Indicador: 14/14, 100,0%

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Medicina i
Infermeria del
Treball

Conjuntural

Direcció i Secció
d’administració

Data: 13-4-2022

Març, maig,
juliol,
setembre i
octubre

Expedient
Activitat aprogramable
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància de la salut
Objectiu específic: C3.2.OE5.1. Vigilar l'estat de salut individual dels empleats en relació als riscos laborals
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Detectar precoçment
les repercussions de
les condicions de
treball sobre la salut
dels empleats
(C3.2.OO5.1.1)

Passar els exàmens de salut en relació amb els riscos derivats
del treball (C3.2.AO5.1.1.3)

Identificar els
empleats
especialment
sensibles a
determinats riscos
(C3.2.OO5.1.2)

Revisar les conclusions en termes d'adequació al lloc de
treball que hi figuren al certificat d'aptitud (C3.2.AO5.1.2.1)
Indicador: 580*/580, 100,0%

Adaptar, si escau, la
tasca a l'individu
mitjançant la
proposta d'accions
preventives o
correctores
(C3.2.OO5.1.3)

Analitzar les condicions de treball de les persones
especialment sensibles als riscos laborals (C3.2.AO5.1.3.1)

Especialitat

Indicadors:
Passen l’examen de salut: 580/700, 82,9%

Tipus

Participants

Execució Registre/observacions

Medicina i
Infermeria del
Treball

Periòdic
(anual/biennal)

Secció
d’administració

Gener a
juliol i
setembre a
desembre

Medicina i
Infermeria del
Treball

Periòdic
(setmanal)

Secció
d’administració

Gener a
desembre

Exàmens passats respecte previstos: 580/600, 96,7%

Certificat d’aptitud mèdic-laboral
Execució per part del servei sanitari del Servei de prevenció aliè
Egarsat Prevenció – Grup Preving
Activitat documentada a la memòria específica (apèndix 3 d’aquesta
memòria)

No presentats: 120/700, 17,1%

Col·lectiu

Ciutadella

Poblenou

Mar

Rectorat

Total

PAS

7

2

1

3

13

PSR

0

0

0

0

0

PDI

0

1

0

0

1

Total

7

3

1

3

14

Investigar les causes dels danys a la salut susceptibles d’estar
relacionades amb el treball (C3.2.AO5.1.3.2)

Medicina i
Infermeria del
Treball

Conjuntural

Secció tècnica

Febrer,
març, maig,
juliol,
setembre,
octubre i
novembre

Medicina i
Infermeria del
Treball

Periòdic
(mensual)

Secció
d’administració

Abril a
juliol i
setembre a
desembre

Vetllar per la
Comprovar l’estat d’immunització del personal exposat a
immunització dels
agents biològics i administrar vacunes contra l’hepatitis A i B
empleats laboralment i/o el tètanus (C3.2.AO5.1.4.1)
exposats
(C3.2.OO5.1.4)

Medicina i
Infermeria del
Treball

Periòdic
(mensual)

Direcció

Setembre a
desembre

Mantenir la vigilància Assessorar les persones laboralment exposades respecte als
després del
controls mèdics a fer quan ja no ho estiguin (C3.2.AO5.1.5.1)
cessament de
l’exposició
(C3.2.OO5.1.5)

Medicina i
Infermeria del
Treball

Indicador: 9/11, 81,8%

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

* n=74 del 2020 i 506 del 2021

Registre de sol·licitud d’adaptació del lloc de treball
Informe de l’Equip de Valoració de la Condició de Susceptibilitat
Activitat aprogramable

Indicador: 14/14, 100,0%
Campus

Certificats d’aptitud medico-laboral

Periòdic
(mensual)

Data: 13-4-2022

Direcció

Setembre a
desembre

Execució per part del servei sanitari del Servei de prevenció aliè
Egarsat Prevenció – Grup Preving
Missatge de tramitació de dades d’incapacitat temporal d’MC
Mutual al servei sanitari
Estudi de resultats i tendència de les contingències comunes
Activitat aprogramable
Facturació de les vacunes administrades
Execució per part del servei sanitari del Servei de prevenció aliè
Egarsat Prevenció – Grup Preving

Execució per part del servei sanitari del Servei de prevenció aliè
Egarsat Prevenció – Grup Preving
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de vigilància de la salut
Objectiu específic: C3.2.OE5.2. Vigilar l'estat de salut de la població laboral i l'evolució de les seves tendències
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Identificar grups
d'empleats exposats a
riscos específics i
identificar problemes
de salut relacionats
(C3.2.OO5.2.1)

Analitzar amb criteris epidemiològics els resultats obtinguts
als exàmens de salut (C3.2.AO5.2.1.1)

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Especialitat

Medicina i
Infermeria del
Treball

Tipus

Participants

Periòdic
(anual)

Data: 13-4-2022

Direcció

Execució Registre/observacions

Febrer i
març

Execució per part del servei sanitari del Servei de prevenció aliè
Egarsat Prevenció – Grup Preving
Els resultats d’aquesta activitat preventiva es presenten en la
memòria específica d’aquesta empresa (apèndix 3 d’aquesta
memòria)
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
6.1.3. Actuacions en l’eix d’actuació estratègica d’actuació en situacions d’emergència.
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix d’actuació en situacions d’emergència
Objectiu específic: C3.2.OE6.1. Dotar els espais i llocs de treball que ho necessitin d’un model d’actuació davant de situacions d’emergència derivades de l’activitat laboral
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Definir i implantar un
protocol d’actuació en
cas
d’incendi
ocasionat per un foc
originat
per
una
reacció química, a la
boca d’una botella de
gas inflamable, o
durant un procés de
treball on intervenen
focus
d’ignició
controlats
(C3.2.OO6.1.1)

Analitzar les situacions de perill d’incendi i les possibles conseqüències i proposar
les consignes bàsiques d’actuació (C3.2.AO6.1.1.1)

Especialitat

Tipus

Participants

Execució Registre/observacions

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Sense activitat
Informe de resultats
planificada
Consignes bàsiques d’actuació
a l’exercici

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Revisió sobre la vigència de les consignes bàsiques d’actuació
a l’exercici

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Sense activitat
Informe de resultats
planificada
Consignes bàsiques d’actuació
a l’exercici

Fer seguiment i avaluar i verificar periòdicament l’eficàcia de les consignes
bàsiques d’actuació en cas d’incendi (C3.2.AO6.1.1.2)

Projecte
“Intervenció en cas
d’incendi”
Definir i implantar un Analitzar les situacions de perill d’explosió i les possibles conseqüències i proposar
les consignes bàsiques d’actuació (C3.2.AO6.1.2.1)
protocol d’actuació en
cas
d’explosió
Comprovar que les vies d’evacuació estan senyalitzades i
ocasionada per un
expedites (C3.2.AO6.1.2.2)
equip a pressió o una
fuita
de
gas Indicador: 5/7, 71,4%
(C3.2.OO6.1.2)
Projecte “Evacuació
d’espais de treball”
Fer seguiment i avaluar i verificar periòdicament l’eficàcia de les consignes
bàsiques d’actuació en cas d’explosió (C3.2.AO6.1.2.3)

Definir i implantar un
protocol d’actuació en
cas de formació d’una
atmosfera
perillosa
pel vessament de
productes
químics
perillosos en estat
líquid o la fuita d’un
gas (C3.2.OO6.1.3)
Projecte
“Confinament d’una
atmosfera perillosa”

Abril a juliol
i setembre a
octubre

Parcialment assumida per manca de disponibilitat tècnica
Informes de resultats dels edificis del campus de la Ciutadella de
referència:
IAR-10-13/01/2021,
IAR-20/01/2021,
IAR-2324/01/2021 i IAR-40/01/2021
Es reprograma per l’exercici 2022 els espais de treball de l’edifici Dr.
Aiguader i de la tercera planta de l’edifici PRBB

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Revisió sobre la vigència de les consignes bàsiques d’actuació
a l’exercici

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Sense activitat
Informe de resultats
planificada
Consignes bàsiques d’actuació
a l’exercici

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Revisió sobre la vigència de les consignes bàsiques d’actuació
a l’exercici

Analitzar les situacions de perill d’atmosfera perillosa i les possibles conseqüències
i proposar les consignes bàsiques d’actuació (C3.2.AO6.1.3.1)

Fer seguiment i avaluar i verificar periòdicament l’eficàcia de les consignes
bàsiques d’actuació en cas de formació d’una atmosfera perillosa (C3.2.AO6.1.3.2)

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Data: 13-4-2022

Pàgina 14 de 25

Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix d’actuació en situacions d’emergència
Objectiu específic: C3.2.OE6.1. Dotar els espais i llocs de treball que ho necessitin d’un model d’actuació davant de situacions d’emergència derivades de l’activitat laboral
Objectiu operatiu
Definir i implantar un
protocol de prestació
d’atenció
sanitària
d’urgència davant de
lesions per accidents
de
treball
(C3.2.OO6.1.4)
Projecte “Primers
auxilis davant d’una
lesió professional”

Informar el personal
sobre les normes
d’actuació davant de
situacions
d’emergència
derivades de
l’activitat laboral als
espais de treball
(C3.2.OO6.1.5)

Activitats o accions operatives

Especialitat

Tipus

Participants

Execució Registre/observacions
Sense activitat
Informe de resultats
planificada
Consignes bàsiques d’actuació
a l’exercici

Analitzar les situacions de perill de lesió per accident de treball i les possibles
conseqüències i proposar les consignes bàsiques d’actuació (C3.2.AO6.1.4.1)

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Gestionar la reposició de material de les farmacioles portàtils i
fixes de primers auxilis per atendre als empleats accidentats
(C3.2.AO6.1.4.2)

Medicina i
Infermeria del
Treball

Periòdic
(semestral)

Secció
d’administració

Març i
setembre

Secció tècnica

Abril a juliol
i setembre a
octubre

Comprovar l’estat de conservació dels equips de socors i locals
de primers auxilis (C3.2.AO6.1.4.3)

Formularis de sol·licitud i correus electrònics intercanviats amb els
socorristes laborals
Parcialment assumida per manca de disponibilitat tècnica
Informes de resultats dels edificis del campus de la Ciutadella de
referència:
IAR-10-13/01/2021,
IAR-20/01/2021,
IAR-2324/01/2021 i IAR-40/01/2021
Es reprograma per l’exercici 2022 els espais de treball de l’edifici Dr.
Aiguader i de la tercera planta de l’edifici PRBB

Indicador: 5/7, 71,4%

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Fer seguiment i avaluar i verificar periòdicament l’eficàcia del protocol de
prestació d’atenció sanitària d’urgència davant de lesions per accidents de treball
(C3.2.AO6.1.4.4)

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(triennal)

Secció tècnica

Sense activitat
planificada
Revisió sobre la vigència de les consignes bàsiques d’actuació
a l’exercici

Seguretat
en el Treball

Periòdic
(anual)

Secció tècnica

Cartell informatiu
Sense activitat
Full informatiu
planificada
Avisos Canal UPF
a l’exercici
Pàgina web

Aplicar el projecte “Informació a la plantilla sobre les normes d’actuació davant
d’emergències” del programa 4: Mantenir el model d’actuació davant de
situacions d’emergència derivades de l’activitat laboral del Pla d’actuació per
informar i formar en matèria de seguretat i salut en el treball (C3.2.AO6.1.5.1)

Projecte
“Informació a la
plantilla sobre les
normes d’actuació
davant
d’emergències”

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Data: 13-4-2022
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix d’actuació en situacions d’emergència
Objectiu específic: C3.2.OE6.1. Dotar els espais i llocs de treball que ho necessitin d’un model d’actuació davant de situacions d’emergència derivades de l’activitat laboral
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Capacitar el personal
encarregat d’aplicar
els protocols
d’actuació davant de
situacions
d’emergència
derivades de
l’activitat laboral als
espais de treball
(C3.2.OO6.1.6)
Projecte
“Capacitació i
reciclatge del
personal encarregat
d’aplicar els
protocols d’actuació
davant
d’emergències”

Aplicar els projecte “Capacitació i reciclatge del personal
encarregat d’aplicar els protocols d’actuació davant
d’emergències” del programa 4: Mantenir el model d’actuació
davant de situacions d’emergència derivades de l’activitat
laboral del Pla d’actuació per informar i formar en matèria de
seguretat i salut en el treball (C3.2.AO6.1.6.1)

Especialitat

Campus del Poblenou
Campus del Mar
Edifici Mercè

0
0
0

Participants

Execució Registre/observacions
Llista de participants a les accions formatives:
 El Pla d’Autoprotecció de la UPF (SEGPRCAT/SEGPRENG)
(44 participants).
 Taller pràctic de tècniques d’extinció del foc (SEGEXFOC).
3 edicions, 19, 20 i 26 d'octubre (33 participants)

Seguretat
en el Treball

Investigar
els Registrar les notificacions d’incidents i de prestació de socors
successos i altres per accident de treball i investigar-ne les causes, quan
desviacions
l’atenció és a un/a empleat/da (C3.2.AO6.1.7.1) (n=5)
Campus de la Ciutadella
5
(C3.2.OO6.1.7)

Tipus

Tot l’any

Periòdica
(quadriennal)

Secció tècnica

Octubre i
novembre

 Taller pràctic de primers auxilis al laboratori (SEGPALAB).
3 edicions, 8, 15, 22 de novembre (24 participants)

 Drive\REGISTRES\2021
Medicina i
Infermeria del
Treball

Conjuntural

Secció tècnica

Gener,
març i
novembre

 Informes de retiment de comptes al Comitè de Seguretat i Salut en
el Treball del 2021:
 Informe de la sessió del 21 d’abril, de referència: IRC-CSST 1/2021
 Informe de la sessió del 15 de desembre, de ref.: IRC-CSST 4/2021

Objectiu específic: C3.2.OE6.2. Aplicar mesures de contingència de problemes de salut pública
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Col·laborar
amb
l’Agència de Salut
Pública de Barcelona
en la gestió de brots
epidèmics
(C3.2.OO6.2.1)

Coordinar el dispositiu d’atenció a persones que han pogut estar en contacte amb
una persona diagnosticada d’una malaltia de declaració obligatòria
(C3.2.AO6.2.1.1)

Mitigar la covid-19 i Avaluar el risc d’exposició al qual es trobin les persones
limitar els contagis treballadores segons el tipus de tasca que desenvolupin
per l’exposició al (C3.2.AO6.2.2.1)
coronavirus
SARSCoV-2 a l’entorn
laboral
(C3.2.OO6.2.2)

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Especialitat

Tipus

Participants

Salut Pública

Conjuntural

Direcció

Salut Pública

Conjuntural

Data: 13-4-2022

Direcció

Execució Registre/observacions

Sense activitat
Registre de casos i contactes
planificada
Activitat aprogramable
a l’exercici

Revisions sobre la vigència del Procediment operatiu per gestionar la
represa de la feina/activitat presencial
 Procediment operatiu: Gestionar la represa de la feina presencial revisió de vigència, de 13 de juny del 2021 i referència: POS3/REPRESA/0201/2020 (actualització de l’anterior).
Juny,
 Procediment operatiu: Gestionar la represa de l’activitat
setembre i
presencial, de 16 de setembre del 2021 i referència: POdesembre
S3/REPRESA/03/2021.
 Procediment operatiu: Gestionar l’activitat presencial al curs 20212022, de 7 de desembre del 2021 i referència: POS3/REPRESA/0301/2021.
Activitat aprogramable
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix d’actuació en situacions d’emergència
Objectiu específic: C3.2.OE6.2. Aplicar mesures de contingència de problemes de salut pública
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Especialitat

Mitigar la covid-19 i Recomanar a la direcció de la UPF les mesures sanitàries que
limitar els contagis ha d’establir per prevenir el contagi i minimitzar la
per l’exposició al propagació del coronavirus (C3.2.AO6.2.2.2)
coronavirus
SARSCoV-2 a l’entorn
laboral
(C3.2.OO6.2.2)

Tipus

Participants

Execució Registre/observacions
Revisions sobre la vigència del Procediment operatiu per gestionar la
represa de la feina / activitat presencial i de les seves instruccions
operatives de desenvolupament:
 Procediment operatiu: Gestionar la represa de la feina presencial revisió de vigència, de 13 de juny del 2021 i referència: POS3/REPRESA/0201/2020 (actualització de l’anterior).
Juny,
setembre i  Procediment operatiu: Gestionar la represa de l’activitat
desembre
presencial, de 16 de setembre del 2021 i referència: POS3/REPRESA/03/2021.
 Procediment operatiu: Gestionar l’activitat presencial al curs 20212022, de 7 de desembre del 2021 i referència: POS3/REPRESA/0301/2021.
Activitat aprogramable

Salut Pública

Conjuntural

Direcció

Donar suport en el desenvolupament de programes
d’informació i formació de la plantilla sobre les mesures
higièniques,
tècniques
i
organitzatives
necessàries
(C3.2.AO6.2.2.3)

Salut Pública

Conjuntural

Direcció

Tot l’any

Donar suport en l’avaluació de les persones de la plantilla
especialment sensibles amb relació a la infecció pel
coronavirus (C3.2.AO6.2.2.4)

Salut Pública

Conjuntural

Direcció
Secció
d’administració

Gener i
febrer

Salut Pública

Conjuntural

Secció
d’administració

Gener a
desembre

Conjuntural

Secció
d’administració

Gener a
març, maig,
juliol,
octubre a
desembre

https://www.upf.edu/web/focus/coronavirus/com-fer-front-a-lapandemia
Activitat aprogramable
Informe del Servei Sanitari sobre sensibilitat davant la possible
infecció per covid-19 (5 persones identificades)
Activitat aprogramable

Cooperar amb les autoritats sanitàries en la detecció de casos
amb clínica compatible amb la covid-19 i dels seus contactes
estrets, en l’àmbit laboral (C3.2.AO6.2.2.5)
Contactes estrets
entorn UPF

Casos
Mes

Confirmat

Descartat

Dins

Fora

Total

Gener

30

0

0

14

44

Febrer

11

1

3

12

27

Març

7

5

2

11

25

Abril

10

1

0

10

21

Maig

13

2

13

18

46

Juny

36

2

25

62

125

Juliol

57

6

22

88

173

Agost

1

0

0

0

1

Setembre

3

0

0

1

4

7

0

1

2

10

16

0

14

7

37

Octubre
Novembre
Desembre
Total

72

0

9

26

107

263

17

89

251

620

Estudiar i fer seguiment dels contactes estrets, en l’àmbit
laboral (C3.2.AO6.2.2.6) (n=89)

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Salut Pública

Data: 13-4-2022

Registre de casos (n=263) i contactes (n=340)
Circular amb instruccions a seguir
Activitat aprogramable

Missatges individualitzats de seguiment
Activitat aprogramable
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
6.1.4. Actuacions en l’eix d’actuació estratègica d’integració i governança.
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix d’integració i governança
Objectiu específic: C3.1.OE1.1. Determinar els principis i compromisos sobre els quals desenvolupar el que la Universitat pretén ser i fer en salut laboral
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Especialitat

Tipus

Definir una Política
de Seguretat i Salut
en el Treball, en línia
amb el Pla Estratègic
de la UPF i
d’estàndards o
criteris normalitzats
d'ampla acceptació
(C3.1.OO1.1.1)

Actualitzar la Secció I del Capítol II, Sistema de prevenció de
riscos laborals, del Volum I, Manual de gestió, del Pla de
Prevenció de Riscos Laborals: política de seguretat i salut en
el treball (C3.1.AO1.1.1.1)

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Direcció

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Direcció

Participants

Execució Registre/observacions

Activitat no
assumida

Objectiu comú a C3.1.AO2.2.1.5
Indicador: 0/1, 0,0%
Difondre la Política de Seguretat i Salut en el Treball, aprovada per acord del
Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 (C3.1.AO1.1.1.2), d’acord amb el
projecte Difusió dels elements fonamentals del sistema de prevenció de riscos
laborals de la universitat del programa 1: integració de la prevenció de riscos
laborals en la gestió universitària del Pla d’actuació per informar i formar en
matèria de seguretat i salut en el treball

Document de la Secció I
Activitat no assumida per manca de disponibilitat en assumir
funcions tècniques. Es reprograma a l’exercici 2022
Es va gestionar la pròrroga per part del Consell de Govern, que va
adoptar acord al respecte el 15 de desembre del 2021

Sense activitat
planificada
Pla de comunicació
a l’exercici

Objectiu comú a C3.1.AO2.2.3.1

Objectiu específic: C3.1.OE2.1. Establir l’estructura organitzativa necessària per l'assoliment dels objectius preventius
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Definir i atribuir
responsabilitats i
funcions preventives
a cada nivell jeràrquic
de les estructures
acadèmica i de gestió
(C3.1.OO2.1.1)

Actualitzar la Secció II del Capítol II, Sistema de prevenció de
riscos laborals, del Volum I, Manual de gestió, del Pla de
Prevenció de Riscos Laborals: organització dels recursos
preventius (C3.1.AO2.1.1.1)
Objectiu comú a C3.1.AO2.2.1.6

Especialitat

Tipus

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Participants

Direcció

Indicador: 0/1, 0,0%
Difondre les funcions i responsabilitats, aprovades per acord del Consell de Govern
de 14 de desembre del 2018 (C3.1.AO2.1.1.2), d’acord amb el projecte Difusió dels
elements fonamentals del sistema de prevenció de riscos laborals de la universitat
del programa 1: integració de la prevenció de riscos laborals en la gestió
universitària del Pla d’actuació per informar i formar en matèria de seguretat i
salut en el treball
Objectiu comú a C3.1.AO2.2.3.1

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Data: 13-4-2022

Direcció

Execució Registre/observacions

Activitat no
assumida

Document de la Secció II
Activitat no assumida per manca de disponibilitat en assumir
funcions tècniques. Es reprograma a l’exercici 2022
Es va gestionar la pròrroga per part del Consell de Govern, que va
adoptar acord al respecte el 15 de desembre del 2021

Full informatiu
(col·lecció de dossiers “Funcions i responsabilitats preventives”)
 Nivell estratègic, corresponent al rector o rectora, vicerectors, gerent, degans i
directors, en el qual es planifiquen i es defineixen les polítiques de seguretat i salut en
el treball.
Sense activitat
 Nivell de gestió, corresponent a vicegerents i caps de servei i assimilats, en el qual es
planificada
vetlla per garantir la correcta aplicació i integració de les polítiques i plans d’actuació
a l’exercici
definits pel nivell estratègic.
 Nivell operatiu, corresponent a la resta de comandaments i personal, en el qual
s’implementen les accions concretes definides per als nivells anteriors.
Presentació
“La integració de l’acció preventiva a la nostra universitat”
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix d’integració i governança
Objectiu específic: C3.1.OE2.2. Dissenyar i implantar un sistema documental sistematitzat i estandarditzat de prevenció de riscos laborals
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Descriure el sistema
de gestió de la
prevenció de riscos
laborals adoptat
(C3.1.OO2.2.1)

Actualitzar l’índex general del Volum I, Manual de gestió, del
Pla de Prevenció de Riscos Laborals (C3.1.AO2.2.1.1)
Indicador: 0/1, 0,0%

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Direcció

Actualitzar les disposicions generals del Volum I, Manual de
gestió, del Pla de Prevenció de Riscos Laborals
(C3.1.AO2.2.1.2)

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Direcció

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Direcció

Especialitat

Tipus

Participants

Indicador: 0/1, 0,0%
Actualitzar la Secció I del Capítol I, Anàlisi preliminar, del
Volum I, Manual de gestió, del Pla de Prevenció de Riscos
Laborals: condicions de treball i plantilla (C3.1.AO2.2.1.3)
Indicador: 0/1, 0,0%
Actualitzar la Secció II del Capítol I, Anàlisi preliminar, del
Volum I, Manual de gestió, del Pla de Prevenció de Riscos
Laborals: quadre de comandament operatiu; i els processos
associats (C3.1.AO2.2.1.4)

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Direcció

Direcció

Document de la Secció I
Activitat no assumida per manca de disponibilitat en assumir
Activitat no
funcions tècniques. Es reprograma a l’exercici 2022
assumida
Es va gestionar la pròrroga per part del Consell de Govern, que va
adoptar acord al respecte el 15 de desembre del 2021

Direcció

Document de la Secció II
Activitat no assumida per manca de disponibilitat en assumir
Activitat no
funcions tècniques. Es reprograma a l’exercici 2022
assumida
Es va gestionar la pròrroga per part del Consell de Govern, que va
adoptar acord al respecte el 15 de desembre del 2021

Direcció

Document de la Secció III
Activitat no assumida per manca de disponibilitat en assumir
Activitat no
funcions tècniques. Es reprograma a l’exercici 2022
assumida
Es va gestionar la pròrroga per part del Consell de Govern, que va
adoptar acord al respecte el 15 de desembre del 2021

Direcció

Document de la Secció IV
Activitat no assumida per manca de disponibilitat en assumir
Activitat no
funcions tècniques. Es reprograma a l’exercici 2022
assumida
Es va gestionar la pròrroga per part del Consell de Govern, que va
adoptar acord al respecte el 15 de desembre del 2021

Indicador: 0/1, 0,0%
Actualitzar la Secció II del Capítol II, Sistema de prevenció de
riscos laborals, del Volum I, Manual de gestió, del Pla de
Prevenció de Riscos Laborals: organització dels recursos
preventius; i els processos associats (C3.1.AO2.2.1.6)

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Objectiu comú a C3.1.AO2.1.1.1
Indicador: 0/1, 0,0%
Actualitzar la Secció III del Capítol II, Sistema de prevenció
de riscos laborals, del Volum I, Manual de gestió, del Pla de
Prevenció de Riscos Laborals: gestió documental; i els
processos associats (C3.1.AO2.2.1.7)

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Indicador: 0/1, 0,0%
Actualitzar la Secció IV del Capítol II, Sistema de prevenció de
riscos laborals, del Volum I, Manual de gestió, del Pla de
Prevenció de Riscos Laborals: avaluació del sistema; i els
processos associats (C3.1.AO2.2.1.8)

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Indicador: 0/1, 0,0%

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Data: 13-4-2022

Document de l’Índex general
Activitat no assumida per manca de disponibilitat en assumir
Activitat no
funcions tècniques. Es reprograma a l’exercici 2022
assumida
Es va gestionar la pròrroga per part del Consell de Govern, que va
adoptar acord al respecte el 15 de desembre del 2021
Document de les disposicions generals
Activitat no assumida per manca de disponibilitat en assumir
Activitat no
funcions tècniques. Es reprograma a l’exercici 2022
assumida
Es va gestionar la pròrroga per part del Consell de Govern, que va
adoptar acord al respecte el 15 de desembre del 2021
Document de la Secció I
Activitat no assumida per manca de disponibilitat en assumir
Activitat no
funcions tècniques. Es reprograma a l’exercici 2022
assumida
Es va gestionar la pròrroga per part del Consell de Govern, que va
adoptar acord al respecte el 15 de desembre del 2021
Document de la Secció II
Activitat no assumida per manca de disponibilitat en assumir
Activitat no
funcions tècniques. Es reprograma a l’exercici 2022
assumida
Es va gestionar la pròrroga per part del Consell de Govern, que va
adoptar acord al respecte el 15 de desembre del 2021

Indicador: 0/1, 0,0%
Actualitzar la Secció I del Capítol II, Sistema de prevenció de
riscos laborals, del Volum I, Manual de gestió, del Pla de
Prevenció de Riscos Laborals: política de seguretat i salut en
el treball; i els processos associats (C3.1.AO2.2.1.5)
Objectiu comú a C3.1.AO1.1.1.1

Execució Registre/observacions
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix d’integració i governança
Objectiu específic: C3.1.OE2.2. Dissenyar i implantar un sistema documental sistematitzat i estandarditzat de prevenció de riscos laborals
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Normalitzar els
processos
(procediments i
registres) del sistema
de gestió preventiva
pels quals s’ha de
regir la Universitat
(C3.1.OO2.2.2)

Redactar processos adients a les tasques desenvolupades per
les unitats acadèmiques i administratives (C3.1.AO2.2.2.1):
1.

Especialitat

Tipus

Participants

Execució Registre/observacions
Resten pendents de redactar els documents 1 a 8, que es van
planificar per ser assumits a l’exercici 2020

Procediment General del Sistema: Avaluar els riscos i les oportunitats

2. Procediment General del Sistema: Gestionar la prevenció de riscos laborals
3. Procediment Operatiu: Fer el seguiment periòdic de les condicions de treball i
de l’activitat dels empleats
4. Procediment Operatiu: Senyalitzar els espais de treball i etiquetar els
productes químics
5.

Procediment General del Sistema: Protegir col·lectivament

Gestió
de la prevenció

Conjuntural

Direcció i Secció
tècnica

6. Instrucció Tècnica Específica: Seleccionar, comprar, instal·lar, mantenir i
utilitzar resguards
7.

Procediment General del Sistema: Protegir en situacions d’emergència

Sense activitat
planificada
a l’exercici
(1 a 8)

S’ha iniciat la redacció d’un nou procediment, el Procediment
Operatiu: Protegir la salut de les persones que teletreballen, que no
s’ha conclòs en espera de la finalització de la negociació en la
matèria a la UPF.
Es reprograma per l’exercici 2022.

Octubre i
novembre
(9)

8. Procediment Operatiu: Adquirir equips de treball

9. Procediment Operatiu: Protegir la salut de les persones
que teletreballen
Indicador: 0/1, 0,0%
Actualitzar els processos subjectes a revisió periòdica
(C3.1.AO2.2.2.2)
1. Procediment Operatiu: Notificar i valorar condicions de
treball percebudes com a inadequades
2. Instrucció Tècnica General: Gestionar els laboratoris de
seguretat biològica 62.309, 62.330, 62.363.09, 62.395,
62.707, 62.718.01 i 62.865.01 (NSB Classe 2) i 62.309.02
(NSB Classe 3)
3. Instrucció Tècnica Específica: Treballar temporalment en
altura emprant escales manuals
4. Instrucció Tècnica Específica: Treballar temporalment en
altura emprant petites bastides
5. Instrucció Tècnica Específica: Treballar en instal·lacions elèctriques
6. Instrucció Tècnica Específica: Manipular càrregues
manualment
7. Pla d’actuació per informar i formar en matèria de
seguretat i salut en el treball
8.
9.

Processos 7, 16 i 18, activitat iniciada però no conclosa. Es
reprogramen per l’exercici 2022
Processos 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 17 i 19, activitat no assumida per manca
de disponibilitat. Es reprogramen per l’exercici 2022
Processos 2, 14 i 18, es va gestionar la pròrroga per part del Consell
de Govern i es va adoptar acord al respecte el 15 de desembre del
2021. Es reprogramen per l’exercici 2022

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(triennal)

Direcció, Secció
tècnica

Sense activitat
planificada
a l’exercici
(5, 8, 9, 10, 11
i 15)

Abril i maig
(7)
Novembre
(16, 18)

Procediment General del Sistema: Coordinar les activitats empresarials
Procediment Operatiu: Coordinar activitats empresarials davant la
concurrència amb centres de recerca i/o formatius

10.Instrucció Tècnica Específica: Seleccionar, comprar, instal·lar, mantenir i
utilitzar vitrines o campanes extractores de gasos

11. Instrucció Tècnica Específica: Seleccionar, comprar, instal·lar, mantenir i
utilitzar cabines de seguretat biològica

12. Procediment Operatiu: Seleccionar, comprar, distribuir,
utilitzar i mantenir els equips de protecció personal
13. Procediment Operatiu: Gestionar un risc greu i imminent
14. Procediment General del Sistema: Vigilar l'estat de salut
individual amb relació als riscos laborals
Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Data: 13-4-2022
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix d’integració i governança
Objectiu específic: C3.1.OE2.2. Dissenyar i implantar un sistema documental sistematitzat i estandarditzat de prevenció de riscos laborals
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Normalitzar els
processos
(procediments i
registres) del sistema
de gestió preventiva
pels quals s’ha de
regir la Universitat
(C3.1.OO2.2.2)

Actualitzar els processos subjectes a revisió periòdica
(C3.1.AO2.2.2.2)

Capacitar el personal
encarregat d’aplicar
els processos del Pla
de Prevenció de
Riscos Laborals
(C3.1.OO2.2.3)

15. Procediment Operatiu: Gestionar els exàmens de salut
16. Procediment Operatiu: Protegir la salut de les persones
que presenten una susceptibilitat especial a determinats
factors de risc laboral
17. Procediment Operatiu: Notificar, registrar i investigar
incidents i lesions per accident de treball
18. Procediment General del Sistema: Actuar davant de
conductes d'assetjament moral en el treball
19. Procediment General del Sistema: Vigilar l'estat de salut de
la població laboral
Indicador: 0/13, 0,0%
Aplicar el projecte Difusió dels elements fonamentals del sistema de prevenció de
riscos laborals de la universitat del programa 2: Integrar la prevenció de riscos
laborals del Pla d’actuació per informar i formar en matèria de seguretat i salut en
el treball (C3.1. AO2.2.3.1)
Objectiu comú a C3.1.AO1.1.1.2 i C3.1.AO2.1.1.2

Aplicar el projecte Capacitació del personal encarregat
d’aplicar els procediments del Pla de Prevenció de Riscos
Laborals del programa 2: integració de la prevenció de riscos
laborals en la gestió universitària del Pla d’actuació per
informar i formar en matèria de seguretat i salut en el treball
(C3.1. AO2.2.3.2)

Especialitat

Gestió
de la prevenció

Tipus

Periòdica
(triennal)

Participants

Direcció, Secció
tècnica

Execució Registre/observacions

Sense activitat
planificada
a l’exercici
(5, 8, 9, 10, 11
i 15)

Abril i maig
(7)
Novembre
(16, 18)

Gestió
de la prevenció

Gestió
de la prevenció

Conjuntural

Conjuntural

Direcció

Direcció i Secció
tècnica

Sense activitat
planificada
a l’exercici

Activitat no
assumida

Indicador: 0/2, 0,0%
Generar evidències
documentals de la
implantació del
sistema de gestió
preventiva
(C3.1.OO2.2.4)

Redactar el Pla anual d’actuacions a desenvolupar o coordinar
per l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
(C3.1.AO2.2.4.1)
Indicador: 2/1, 100,0%

Redactar la Memòria anual de gestió, vigilància i acció
preventiva de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos
Laborals (C3.1.AO2.2.4.2)
Indicador: 1/1, 100,0%
Coordinar la redacció de les memòries dels serveis de
prevenció aliens i de la Unitat Tècnica de Protecció
Radiològica (C3.1.AO2.2.4.3)
Indicador: 3/3, 100,0%

Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Processos 7, 16 i 18, activitat iniciada però no conclosa. Es
reprogramen per l’exercici 2022
Processos 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 17 i 19, activitat no assumida per manca
de disponibilitat. Es reprogramen per l’exercici 2022
Processos 2, 14 i 18, es va gestionar la pròrroga per part del Consell
de Govern i es va adoptar acord al respecte el 15 de desembre del
2021. Es reprogramen per l’exercici 2022

Gestió
de la prevenció

Periòdica

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(anual)

Gestió
de la prevenció

(anual)

Periòdica
(anual)

Data: 13-4-2022

Campanya de comunicació “La prevenció és cosa de tothom”

Accions formatives:
 Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
(SEGBASIC) (60 participants)
 Investigació d’incidents i accidents de treball

Activitat no assumida per manca de disponibilitat. Es reprograma
pel 2022 la creació dels materials i aules en castellà i anglès de la
primera acció formativa
Actuacions a desenvolupar o coordinar per l’Oficina Tècnica de
Prevenció de Riscos Laborals. Exercici 2021
(referencia: PA-OTPRL/01/2021)
Actuacions a desenvolupar o coordinar per l’Oficina Tècnica de
Prevenció de Riscos Laborals. Exercici 2022
(referencia: PA-OTPRL/01/2022)

Direcció

Febrer a
abril i
novembre

Direcció

Gener a
març

Memòria anual de gestió, vigilància i acció preventiva. Exercici 2020
(Ref.: MOTPRL/01/2020)

Gener i
febrer

 Memòria del Servei de Prevenció en Higiene Industrial, emesa pel
Servei Aliè de Prevenció de Riscos Laborals SGS Tecnos, SA.
 Memòria anual i estudi epidemiològic 2021, emès pel Servei
sanitari del Servei Aliè de Prevenció de Riscos Laborals Egarsat,
SLU
 Informe anual d’explotació ha presentar al Consejo de Seguridad
Nuclear i al Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives, emès
per la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica ACPRO, S.L.

Direcció
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix d’integració i governança
Objectiu específic: C3.1.OE2.2. Dissenyar i implantar un sistema documental sistematitzat i estandarditzat de prevenció de riscos laborals
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Especialitat

Tipus

Generar evidències
documentals de la
implantació del
sistema de gestió
preventiva
(C3.1.OO2.2.4)

Tramitar l’aprovació dels processos del sistema de prevenció,
de la Memòria i del Pla d’Actuacions (C3.1.AO2.2.4.4)
Indicador: 5/4, 100,0%

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(anual)

Direcció

Indicador: 4/4, 100,0%

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(anual)

Direcció, Secció
tècnica i Secció
d’administració

Actualitzar l’arxiu documental, físic i digital, d’evidències
preventives (C3.1.AO2.2.4.6)
Indicador: 11/11, 100.0%

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(mensual)

Secció
d’administració

Gener a
juliol,
setembre a
desembre

Supervisar i fer seguiment de les activitats operatives
planificades assumides amb mitjans propis (C3.1.AO2.3.1.1)
Indicador: 12/12, 100,0%

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(setmanal i
mensual)

Direcció, Secció
tècnica i Secció
d’administració

Gener a
desembre

Donar suport a la direcció orgànica de l’Oficina Tècnica de
Prevenció de Riscos Laborals pel que fa al seguiment de les
actuacions dels serveis de prevenció propi i aliens
(C3.1.AO2.3.1.2)
Indicador: 12/22, 54,5%

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(quinzenal)

Direcció

Gener a
juliol i
setembre a
desembre

Gestionar, concertar i
controlar els recursos
humans i tècnics
(C3.1.OO2.3.1)

Participants

Documentar la implantació i aplicació dels processos del
sistema de prevenció i del Pla d’Actuacions (C3.1.AO2.2.4.5)

Execució Registre/observacions
 Acta de reunió ordinària 1/2021 CSST, 21 d’abril del 2021
 Acta de reunió ordinària 2/2021 CSST, 5 de juliol del 2021
 Acta de reunió ordinària 3/2021 CSST, 29 de setembre del 2021
 Acta de reunió ordinària 4/2021 CSST, 15 de desembre del 2021
 Acta de reunió extraordinària 1/2021, de 20 de setembre del 2021
 Seguiment de les actuacions a desenvolupar o coordinar per
l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals. Exercici 2021,
de:
Abril, juny,
 9 d’abril i referència: PA-OPRiLiPS/01/2021
setembre i
desembre
 28 de juny i referència: PA-OPRiLiPS/02/2021
 22 de setembre i referència: PA-OPRiLiPS/03/2021
 3 de desembre i referència: PA-OPRiLiPS/04/2021
Abril, juny,
setembre i
desembre

Expedient individual
Informe de resultats
Carpetes compartides
Programació mensual d’activitats

Ordre del dia

Tramitar l'expedient de contractació pel concert de les
activitats no assumides internament i de les auditories
externes (C3.1.AO2.3.1.3):
1. Servei de prevenció aliè de riscos laborals en la disciplina
d’higiene industrial, avaluació quantitativa de l’exposició
per inhalació a determinades substàncies emprades al
conjunt de laboratoris de recerca biomèdica (E301800/01-01-19 PR3)
2. Servei de prevenció aliè de riscos laborals en l’especialitat
de medicina del treball i de l’activitat preventiva de
vigilància de la salut (E-301800/03-08-19 PR2)
3. Auditoria legal del sistema de gestió preventiva (oferta QT1665_2 - 27/09/2021)
4. Servei d’assessorament en protecció radiològica, de
dosimetria i de gestió de materials residuals, per a la
instal·lació radioactiva (oferta 2568 - 19/10/2021)

Higiene
industrial

1.

Medicina del
treball
Protecció
radiològica

Periòdica
(anual)

Psicosociologia
aplicada
Gestió
de la prevenció

5. Servei de recolzament en l’elaboració d’un instrument per
avaluar el clima laboral, l’experiència viscuda durant la
crisi sanitària de la covid-19 i els riscos psicosocials (UPF2021-0064 - E-301800/02-10-21)

Direcció

Agost,
setembre i
desembre

2.
3.
4.
5.

Informe de proposta de segona pròrroga, de 30 d’agost del 2021
Resolució de pròrroga, de 17 de setembre del 2021
Informe de proposta de tercera pròrroga, de 30 d’agost del 2021
Resolució de pròrroga, de 20 de setembre del 2021
Informe de justificació de contracte menor d’Àbac
Informe de justificació de contracte menor d’Àbac
Memòria justificativa, de 16 de desembre del 201
Plec de prescripcions tècniques, de 16 de desembre del 2021
Quadre de característiques del contracte i Plec de clàusules
administratives

Indicador: 5/5, 100,0%
Ref.: PA-OPRiLiPS/01/2021

Versió: 01

Data: 13-4-2022
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Pla d’actuacions en seguretat i salut en el treball
Exercici 2021
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix d’integració i governança
Objectiu específic: C3.1.OE2.2. Dissenyar i implantar un sistema documental sistematitzat i estandarditzat de prevenció de riscos laborals
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Gestionar, concertar i
controlar els recursos
humans i tècnics
(C3.1.OO2.3.1)

Coordinar i fer seguiment de les activitats operatives
externalitzades (C3.1.AO2.3.1.4) :
1. Vigilància de la salut
2. Higiene industrial
3. Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
4. Seguretat en el treball
5. Ergonomia
6. Psicosociologia
Indicador: 8/8, 100,0%
Fer estudis d’opinió sobre la satisfacció amb els serveis
prestats per l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
(C3.1.AO2.3.1.5)

Especialitat

Gestió
de la prevenció

Tipus

Participants

Conjuntural
Periòdica
(trimestral)

Direcció

Gener, marçabril,
setembre i
desembre
(1, 2)

Reunions
Missatges de correu electrònic

Sense
activitat
planificada
a l’exercici

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(mensual)

Direcció

Fer estudis de mercat del software de gestió de prevenció de riscos laborals, per
implementar una aplicació a la Universitat (C3.1.AO2.3.1.6)

Gestió
de la prevenció

Conjuntural

Direcció i Secció
tècnica

Elaborar el pressupost anual per les actuacions a
desenvolupar o coordinar per l’Oficina Tècnica de Prevenció
de Riscos Laborals (C3.1.AO2.3.2.1)

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(anual)

Direcció

Gestió
de la prevenció

Periòdica
(mensual)

Direcció

Indicador: 11/11, 100,0%

Gestionar i controlar
els recursos
econòmics atorgats
per l’acció preventiva
(C3.1.OO2.3.2)

Execució Registre/observacions

Gener a juny
i agost a
desembre

Resultats acumulats de l’enquesta de satisfacció amb els exàmens de
salut inclosos a l’Informe mensual d’activitat en la disciplina de
medicina del treball

Sense activitat
planificada
Aplicació informàtica seleccionada
a l’exercici

Febrer (1)
Octubre (2)

Indicador: 2/1, 100,0%

1 Reassignació de despesa per l’exercici 2021
2 Previsió de despesa per l'exercici 2022

Coordinar i fer seguiment de la facturació de les activitats
operatives externalitzades (C3.1.AO2.3.2.2 ):
1. Servei de prevenció aliè de riscos laborals en la disciplina
d’higiene industrial, avaluació quantitativa de l’exposició
per inhalació a determinades substàncies emprades al
conjunt de laboratoris de recerca biomèdica (E301800/01-01-19 PR2)
Indicador: 7/7, 100,0%
2. Ofertes específiques per al control dels factor de risc
derivats d’agents químics (02-901-058322), biològics (02901-058323 ) i físics (radiacions òptiques i camps
electromagnètics, 02-901-058326-Rev.1)
Indicador: 14/14, 100,0%

Gener a
desembre

Llibre de seguiment de la facturació
Factures mensuals per proveïdor
Documents comptables d’Àbac

3. Servei d’assessorament en protecció radiològica, de
dosimetria i de gestió de materials residuals, per a la
instal·lació radioactiva (oferta 2631 - 14/12/2020)
Indicador: 4/4, 100,0%
4. Servei de prevenció aliè de riscos laborals en l’especialitat
de medicina del treball i de l’activitat preventiva de
vigilància de la salut (E-301800/03-08-19 PR1)
Indicador: 33/33, 100,0%
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Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix d’integració i governança
Objectiu específic: C3.1.OE2.4. Comprovar l’eficiència i eficàcia del sistema de gestió preventiva
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Establir mecanismes
de control
(C3.1.OO2.4.1)

Retre comptes sobre l’estat d’execució del Pla d’actuacions a
les sessions de treball dels òrgans de consulta i participació
(C3.1.AO2.4.1.1)

Especialitat

Tipus

Participants

Informes de retiments de comptes i/o actes

Indicador: 10/16, 62,5%

Avaluar els resultats i els
processos (C3.1.OO2.4.2)

Execució Registre/observacions
CESAP Mar
 1/2021, de 26 de març del 2021
 2/2021, de 9 de juny del 2021
 3/2021, de 15 de setembre del 2021
 4/2021, d’1 de desembre del 2021
Gener, març,
CESAP Ciutadella
juny,
 1/2021, 29 de novembre del 2021
setembre i
CESAP Poblenou
desembre
 1/2021, 2 de desembre del 2021
Comitè de Seguretat i Salut en el Treball
 1/2021, de 21 d’abril del 2021
 2/2021, de 29 de juny del 2021
 3/2021, de 29 de setembre del 2021
 4/2021, de 15 de desembre del 2021
Sense activitat
planificada
Informe d’auditoria
a l’exercici

Gestió
de la prevenció

Periòdic
(trimestral)

Direcció
Secció tècnica

Fer auditories internes periòdiques i implantar els plans d'acció per afrontar les
observacions de millora recollides a l’informe d’auditoria (C3.1.AO2.4.1.2)

Gestió
de la prevenció

Periòdic (biennal)

Direcció
Secció tècnica

Fer auditories externes periòdiques i implantar els plans d'acció per afrontar les no
conformitats i observacions de millora recollides a l’informe d’auditoria
(C3.1.AO2.4.1.3)

Gestió
de la prevenció

Periòdic
(quadriennal)

Direcció

Sense activitat
planificada
Informe d’auditoria
a l’exercici

Certificar l’acompliment de l'estàndard ISO 45001 per part del Sistema de gestió
preventiva (C3.1.AO2.4.1.4)

Gestió
de la prevenció

Periòdic
(quadriennal)

Direcció

Sense activitat
planificada
Informe d’auditoria
a l’exercici

Direcció

Sense activitat
associada fins
que la
universitat no Quadre de comandament operatiu
adopti la
direcció per
objectius

Aplicar el Quadre de Comandament operatiu en Prevenció de Riscos Laborals
(C3.1.AO2.4.2.1)
Gestió
de la prevenció
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6.1.5. Actuacions en l’eix d’actuació estratègica de sinergies institucionals i connexió amb l’entorn.
Àmbit de la seguretat i salut en el treball | Eix de sinergies institucionals i connexió amb l’entorn
Objectiu específic: RS2.OE1.1. Promoure sinergies institucionals per a la creació i acció col·lectiva de recursos en seguretat i salut en el treball
Objectiu operatiu

Activitats o accions operatives

Promoure la
cooperació
mitjançant el treball
en grup i l’adhesió a
xarxes i grups de
treball especialitzats,
mantenint les vigents
i fomentant-ne de
nous (RS2.OO1.1.1)

Participar a les sessions de treball del grup de treball de
Prevenció de Riscos Laborals de la Comissió Sectorial CRUE
Sostenibilitat (RS2.AO1.1.1.1)
Indicador: 1/1, 100,0%

Totes

Periòdic
(semestral)

Direcció

Abril a
setembre

Informe de resultats del grup de treball: Análisis de la modalidad de
organización preventiva adoptada por las universidades asociadas
a CRUE
No es va assistir a la XXIX Jornada, a la Universitat de Múrcia, per
manca de disponibilitat.

Assistir al Congrés biennal de Prevenció de Riscos Laborals de
la Universitat de Saragossa (RS2.AO1.1.1.2)
Indicador: 3/3, 100,0%

Totes

Periòdic
(biennal)

Direcció
Secció tècnica

Novembre

Certificat d’assistència
Modalitat no presencial, transmissió en “streaming”

Totes

Periòdic
(biennal)

Direcció

Totes

Periòdic
(semestral)

Direcció

Desembre

Certificat d’assistència

Psicosociologia
aplicada

Periòdic
(biennal)

Direcció
Secció tècnica

Desembre

Certificats d’assistència

Totes

Conjuntural

Direcció

Sense activitat
planificada
Candidatura
a l’exercici

Totes

Conjuntural

Direcció

Sense activitat
planificada
Manuscrit
a l’exercici

Participar al Congrés biennal Mundial ORPConference (RS2.AO1.1.1.3)

Participar a les jornades tècniques de l’Aliança de 8 Serveis
de Prevenció d’universitats espanyoles (RS2.AO1.1.1.4)

Especialitat

Indicador: 1/1, 100,0%
Assistir a la Jornada Nacional biennal de Reflexió sobre
l’Assetjament a la Universitat, de la Universitat de Sevilla
(RS2.AO1.1.1.5)
Indicador: 1/1, 100,0%
Difondre els coneixements,
les habilitats i les
experiències singulars
d’èxit en acció i gestió
preventiva (RS2.OO1.1.2)

Tramitar candidatures a premis a la prevenció de riscos laborals (RS2.AO1.1.2.1)

Preparar, trametre i revisar manuscrits per publicar a revistes d’impacte
(RS2.AO1.1.2.2)
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Sense activitat
planificada
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6.2. RELACIÓ DE CASOS O CONSULTES PER ASSETJAMENT
MORAL EN EL TREBALL ATESOS PER L’OFICINA DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I DE PROMOCIÓ DE LA
SALUT EN EL PERÍODE 2014-2021
NOTA: en aquest període de temps s’han aplicat diferents versions del
procediment (les que estaven aprovades en cada moment).
2014




Notificació 1/2014 NCI
Persona denunciant:
Col·lectiu: personal docent investigador
Sexe: femení
Persona denunciada:
Col·lectiu: personal docent investigador
Sexe: femení
Notificació 2/2014 NCI
Persona denunciant:
Col·lectiu: personal docent investigador
Sexe: femení
Persona denunciada:
Col·lectiu: personal docent investigador
Sexe: femení

2015




Notificació 1/2015
Persona denunciant:
Col·lectiu: personal docent investigador
Sexe: femení
Persona denunciada:
Col·lectiu: personal docent investigador
Sexe: masculí
Observacions: finalment, no s’activa el procediment després de fer
assessorament i gestió del cas ja que s’està revisant el protocol i la
persona presumptament afectada no creu tenir garanties en l’aplicació
del mateix.
Notificació 2/2015
Persona denunciant:
Col·lectiu: personal d’administració i serveis
Sexe: masculí
Persona denunciada:
Col·lectiu: personal d’administració i serveis
Sexe: masculí
Observacions: finalment, no s’activa el procediment després de fer
entrevista a sol·licitud de la persona denunciada; amb motiu de canvis
organitzatius no previstos que poden modificar la situació que exposa i
espera a veure com evoluciona.
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2016


Consulta (es va reconduir a un procés de mediació amb un professional
extern).
Persona denunciant:
Col·lectiu: personal d’administració i serveis
Sexe: masculí
Persona denunciada:
Col·lectiu: personal d’administració i serveis
Sexe: femení

2017


Notificació NCVDA 1/2017
Persona denunciant (2 persones pel mateix supòsit):
Col·lectiu: personal docent investigador
Sexe: femení
Persona denunciada:
Col·lectiu personal docent investigador
Sexe: masculí
Observacions: es tracta d’una denúncia per assetjament sexual –quan el
procediment d’assetjament recollia tots els supòsits– i es conclou que els
fets exposats a l’entrevista no són consistents amb els al·legats a la
denúncia presentada i no constitueixen indicis suficients per acreditar
l’existència d’una conducta d’assetjament sexual en el treball o d’una
conducta violenta en el lloc de treball.
Acta de reunió ordinària 4/2021 Pàgina 9 de 10

2018




Notificació NCI 1/2018
Persona denunciant:
Col·lectiu: personal de suport a la recerca/ estudiant de doctorat
Sexe: femení
Persona denunciada:
Col·lectiu: Personal Docent Investigador
Sexe: femení
Consulta del Síndic per valorar si un supòsit que li ha arribat té cabuda en
aplicació del protocol d’assetjament moral en el treball.
Persona denunciant:
Col·lectiu: personal docent
Sexe: femení
Persona denunciada:
Col·lectiu: Estudiant de màster
Sexe: es desconeix
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Consulta per valorar si el supòsit que té cabuda en aplicació del protocol
d’assetjament moral en el treball.
Persona denunciant:
Col·lectiu: personal docent investigador
Sexe: femení
Persona denunciada:
Col·lectiu: personal docent investigador
Sexe: masculí

2021






Notificació NCI 1/2021
Persona denunciant:
Col·lectiu: personal administració i serveis (3 persones)
Sexe: 2 masculí i 1 femení
Persona denunciada:
Col·lectiu: Persona administració i serveis
Sexe: femení
Consulta
Persona denunciant:
Col·lectiu: personal docent investigador
Sexe: femení
Persona denunciada:
Col·lectiu: Personal docent investigador
Sexe: masculí
Consulta
Persona denunciant:
Col·lectiu: personal docent investigador
Sexe: masculí
Persona denunciada:
Col·lectiu: Personal docent investigador
Sexe: es desconeix
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6.3. NORMATIVA EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ
DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 PUBLICADA A
L’EXERCICI 2021


Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Reial Decret llei 30/2021, de 23 de desembre, pel qual s'adopten mesures
urgents de prevenció i contenció per fer front a la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19.



Resolució SLT/3652/2021, de 7 de desembre, per la qual s'estableixen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/3590/2021, d'1 de desembre, per la qual es modifica la
Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i se n'aixeca la suspensió
de l'eficàcia de determinats apartats.



Resolució SLT/3533/2021, de 26 de novembre, per la qual se suspèn
l'eficàcia de determinats apartats de la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de
novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori
de Catalunya.



Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/3450/2021, de 17 de novembre, per la qual s'estableixen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/3293/2021, de 3 de novembre, per la qual s'estableixen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/3150/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2917/2021, de 29 de setembre, per la qual es crea el Comitè
Científic Assessor de la COVID-19.
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Resolució SLT/2921/2021, de 29 de setembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2860/2021, de 22 de setembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2817/2021, de 16 de setembre, per la qual es prorroguen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2751/2021, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2665/2021, de 26 d'agost, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2654/2021, de 19 d'agost, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2640/2021, d'11 d'agost, per la qual es modifica la Resolució
SLT/2614/2021, de 4 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2614/2021, de 4 d'agost, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2498/2021, de 29 de juliol, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2331/2021, de 20 de juliol, per la qual es prorroguen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Reial Decret 588/2021, de 20 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret
1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstic
«in vitro», a fi de regular la venda al públic i la publicitat dels productes
d'autodiagnòstic de la COVID-19.
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Resolució SLT/2258/2021, de 16 de juliol, per la qual s'estableixen mesures
de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.



Resolució SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la
Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Reial Decret Llei 13/2021, de 24 de juny, pel qual es modifiquen la Llei
2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i el
Reial Decret Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació
econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de
transports i habitatge.



Resolució SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Recomanació (UE) 2021/961 del Consell, de 14 de juny de 2021, per la qual
es modifica la Recomanació (UE) 2020/1475, sobre un enfocament
coordinat de la restricció de la lliure circulació en resposta a la pandèmia de
COVID-19.



Resolució SLT/1840/2021, d'11 de juny, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució de 10 de juny de 2021, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la
qual es publica l'Acord de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de
Salut sobre modificació de la declaració d'actuacions coordinades davant de
la COVID-19.



Resolució SLT/1778/2021, de 4 de juny, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució de 4 de juny de 2021, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la
qual es publica l'Acord de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de
Salut sobre la declaració d'actuacions coordinades davant de la COVID-19.
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Resolució SLT/1762/2021, de 3 de juny, per la qual es modifica la Resolució
SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents
en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització
de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25
d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació
d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.



Resolució SLT/1278/2021, de 30 d'abril, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/1178/2021, de 23 d'abril, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/1088/2021, de 16 d'abril, per la qual es prorroguen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/971/2021, de 8 d'abril, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.



Resolució SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.



Resolució SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
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Resolució de l'11 de març de 2021, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la
qual es publica l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut sobre la declaració d'actuacions coordinades davant de la COVID-19
amb motiu de la festivitat de Sant Josep i de la Setmana Santa de 2021.



Resolució SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Decret Llei 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s'adopten mesures
organitzatives per a l'execució de l'estratègia de vacunació a Catalunya
enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10
d'abril.



Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
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