Planificació de l’Activitat
Preventiva 2022

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 de desembre de 2021
Participada amb membres del Comitè de Seguretat i Salut en data 01/12/2021
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INTRODUCCIÓ
Aquest document incorpora una primera part, denominada programació de l’activitat
preventiva per a l’any 2022, per tal de donar compliment a les competències que
l’article 29 atorga al Comitè de Seguretat i Salut de conèixer i estar informat d’aquesta
programació.
Al mateix temps, d’acord l’article 16.2.b) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
(LPRL), aquest document incorpora una segona part, denominada Planificació de
l’Activitat Preventiva per a l’any 2022. S’entén com a tal la implementació de les
mesures correctores previstes de dur a terme durant l’any 2022.
També es relacionen els informes enviats a les persones responsables de seguiment i
que no han estat retornats i signats pel que es sol·licitaran novament durant l'any
2022. Totes aquelles mesures que no concretin terminis, pressupost i signatura seran
retornades. Cas que no hi hagi resposta per part de les persones responsables,
s’enviarà un llistat de taules de planificació de mesures correctores a la Gerència i al
Vicerectorat perquè prenguin les mesures que considerin adients. La reclamació de les
taules pendents es portarà a terme de manera trimestral.
L’any 2021, la situació d’alerta sanitària motivada per la COVID19 ha suposat la
inversió de part dels recursos de l’Àrea de Prevenció i Assistència en donar resposta a
les diferents necessitats preventives que la situació imposava a més el ciberatac no ha
ajudat al compliment de l’activitat preventiva 2021.
Aquestes situacions han portat a la reducció d’altra tipologia d’activitats preventives
amb la conseqüent afectació en la Planificació de l’Activitat Preventiva per a l’any 2021.
Aquesta planificació, doncs, a l’igual que la de 2021 està condicionada a l’evolució de
la pandèmia.
Es manté per aquest any 2022 l’objectiu de traslladar al nou Consell de Govern,
l’aprovació, si s’escau, de la revisió i actualització del Pla de Prevenció de la UAB.
Aquest any, és un objectiu prioritari fer la licitació del manteniment preventiu de
quatre lots d’aparells científic tècnics: autoclaus, cabines de seguretat biològica,
vitrines de gasos i braços extractors i revisió dels sistemes de gasos tècnics dels que
part dels fons provenen de la Direcció d’Arquitectura i Logística i de la Vicegerència de
Recerca. També està pendent que a principis del 2022 es publiqui la licitació per
instal·lar la megafonia d’emergència a l’aulari J d’acord amb la legislació vigent.
Pel que fa a la formació aquest any es reprendran accions encaminades a garantir la
formació a tot el personal i la revisió del pla.
Un cop establert el debat en el Comitè de Seguretat i Salut, aquest document es
presenta a la signatura del gerent per a la seva aprovació i comunicació a la comunitat
universitària per al seu acompliment.
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PRIMERA PART. PROGRAMACIÓ DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA
1. AVALUACIONS DE RISCOS
Actuació

Avaluació inicial

Revisió Avaluacions de
Riscos

Altres avaluacions

Àmbit

Previsió

Observacions

Servei d’Estadística

2n semestre

Serveis Cientificotècnics. Àmbit central

2n semestre

ECIU University

2n semestre

Àmbits Rectorat. Actuació 173/11

1r semestre

Iniciada en 2021

Dept. Sanitat i Anatomia Animal

1r semestre

Pendent 2020

Servei de Granges i Camps Experimentals

1r semestre

Pendent 2020

Facultat de Filosofia i Lletres

1r semestre

Dept. Enginyeria Química, Ambiental i Biològica

1r semestre

Campus de Sabadell

1r semestre

Facultat de Psicologia

2n semestre

Servei d’Activitat Física

2n semestre

ICTA

2n semestre

Programa Incorpora

2n semestre

Derivades de Vigilància de la Salut

Tot l'any

A demanda

Derivades per delegats de prevenció

Tot l'any

A demanda
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2. HIGIENE INDUSTRIAL
Actuació

Àmbit

Previsió

Control soroll

Servei d’Estabulari. Edifici M1

1r trimestre

Composts orgànics
volàtils

Dept. Sanitat i Anatomia Animal. Fac. Veterinària

2n trimestre

CBATEG

2n trimestre

Dept. de Química

2n trimestre

Formaldehid

Magatzem Unitat Botànica. Facultat de Biociències

2n trimestre

Formaldehid

Sala dissecció petita. Facultat de Medicina

4t trimestre

Intervencions puntuals a
demanda

Tots els espais de la UAB

Tot l'any

Prèvia valoració del Servei

Monitoratge formaldehid

Sala de dissecció. Facultat de Veterinària

Tot l'any

Es disposa d’una central
itinerant que es situa en
àmbits d’interès

Projecte nitrogen líquid

Llocs d’aplicació

Tot l'any

Fase II. Laboratoris

Projecte Seguretat
Docent

Llocs d’aplicació

Tot l'any

Projecte vessaments

Llocs d’aplicació

Tot l'any

Revisió autoclaus

Llocs d’aplicació

2n semestre

Llocs d’aplicació

2n semestre

Llocs d’aplicació

1r semestre

Composts orgànics
volàtils
Composts orgànics
volàtils

Revisió dels sistemes de
detecció de gasos tècnics
Revisió vitrines de gasos.
Braços extractors

Observacions

Fase II. Laboratoris
Revisió dels sistemes de
detecció de gasos tècnics
Revisió vitrines de gasos.
Braços extractors

5

3. PSICOSOCIAL
Actuació

Avaluacions de riscos
psicosocials

Àmbit

Previsió

IBB

Primer trimestre

SLiPI UAB

Segon trimestre

Dept. Economia Aplicada

Tercer-Quart trimestre

Seguiment de mesures
correctores

Intervencions puntuals a
demanda

Pla Psicosocial

Procediment CIRCA

Observacions

Engloba al conjunt de
tots els SLiPI

Tot l’any

Es reclamaran
trimestralment

Assessorament, realització avaluacions psicosocials
fora de planificació motivades per Inspecció de
Treball, notificacions de risc, peticions o vigilància de
la salut

Tot l'any

Prèvia valoració del
Servei

Intervenció i assessorament de casos per activació
del procediment de la CTA

Tot l'any

Intervenció i assessorament de casos per activació
del procediment de la CIRCA

Tot l'any

Aprovació, implantació i difusió del nou Pla
d’Avaluació Psicosocial

Tot l'any

Revisió i actualització de document Política per a la
dignitat de les persones. Instruments per a garantir
un entorn lliure d’assetjament a la UAB (Acord del
Consell de Govern de 17 de juliol de 2008). Adaptació
al Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament
sexual i per raó de sexe, orientació sexual, identitat o
expressió de gènere i la violència masclista

Tot l’any

Elevació a Consell de Govern per aprovació i si és el
cas, implantació

1r semestre

En curs (pendent
informe del CSS
16/12/2021)
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4. ERGONOMIA
Tipus

Àmbit

Previsió

Anàlisi de llocs de treball amb
desconfort (Termohigromètric,
acústic, qualitat de l’aire),
postures forçades,
manipulació de càrregues, etc.

A demanda i prèvia valoració per part del Servei.
O bé derivat d'actuacions preventives
(avaluacions/revisions/accidents/comunicats de
risc, vigilància de la salut)

Tot l'any

Assessoraments ergonòmics
individualitzats/específics

Prèvia valoració del Servei

Tot l'any

Préstec de material ergonòmic

Prèvia valoració del Servei

Tot l'any

Observacions
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5. MEDICINA DEL TREBALL
Actuació*

Tipus

Previsió

Observacions

190

Activitat continuada

Després de l’assignació de tasques amb nous
riscos

A demanda

Són assimilats als
reconeixements
periòdics, amb proves
específiques, si escau

Periòdic a personal actiu i no actiu

1.700

Activitat continuada

Anàlisi de sang i d’orina

3.300

Activitat continuada

Ini Inicial

Reconeixements

Avaluacions de salut

A la reincorporació al treball després d’una
incapacitat temporal igual o superior a tres
mesos
Després de la notificació d’embaràs i
lactància, amb exposició a riscos específics
per a la maternitat

A demanda

A demanda

Després de la notificació i/o detecció de
personal amb una possible especial
sensibilitat a riscos derivats del treball

A demanda

Visites a llocs de treball

Ocupat per una treballadora embarassada o
per personal presumptament sensible a
riscos inherents al treball

A demanda i/o segons
avaluacions de la salut

Visites mèdiques i de
seguiment

Derivada del resultat del reconeixement i
altres avaluacions

A demanda i/o criteri
mèdic

Vacunes sistemàtiques a
l’adult

Administració de la vacuna antitetànica antidiftèrica

Segons situació
vacunal

Vacunes no sistemàtiques
a l’adult

Administració de la vacuna de l’hepatitis A o
de l’hepatitis B

Segons riscos laborals

Protocols sanitaris específics

Segons riscos en el lloc de treball

Segons riscos laborals

Campanya de la vacunació
antigripal

Administració de la vacuna contra la grip
estacional

A demanda
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Actuació*

Tipus

Controls biològics o altres
determinacions específiques

Segons riscos en el lloc de treball

Segons riscos laborals

Valoració de la vulnerabilitat davant la
COVID19

A demanda

Indicació i entrega de mascaretes FFP2 al
personal vulnerable davant la COVID19

Segons valoració mèdica

Gestió de casos COVID19

A demanda

Llistat nominal de tots els treballadors que
s’han fet el reconeixement

Gerència i Rector

Al tancament de l'any
en curs

UTPR

A demanda durant
l’any en curs i llistat al
tancament de l'any en
curs

Gestió COVID19

Elaboració i comunicació de
la qualificació d’aptitud dels
treballadors
que s’han fet el
reconeixement

Coordinació externa

Farmacioles del campus

Equips de primers auxilis
(EPA)

Desfibril·ladors (DESA)

Llistat nominal i certificats personals de tots
els treballadors exposats professionalment
a les radiacions ionitzants
Amb la Mútua d’Accidents de Treball i
Malalties Professionals
Gestió de la ubicació, lliurament i reposició
de farmacioles i del material del seu
contingut
Gestió, organització (altes, baixes,
formació,...), incidències en el
desenvolupament de la tasca, coordinació
del seu funcionament, i administració de la
vacuna antitetànica/antidiftèrica i
antihepatitis B
Organització, revisió i manteniment dels
DESA i del material accessori

Previsió

Observacions

Segons sospita de malaltia
professional
Derivació i control
d’accident de treball
315

Activitat continuada

70 treballadors voluntaris

Activitat continuada

31 DESA

Activitat continuada
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Actuació*

Activitats preventives de
foment de la salut integral

Activitats preventives de
foment de la salut integral

Tipus
Càlcul del risc coronari a 10 anys
(usuaris dels reconeixements de 35 a 74
anys)
Programa de prevenció del glaucoma
(usuaris dels reconeixents majors de 40
anys o menors de 40 amb antecedents de
glaucoma en familiars de primer grau).
Tonometria. Mesura, registre i valoració
de la pressió intraocular
Campimetria. Mesura, registre i valoració
del camp visual
Programa de prevenció del càncer de
pròstata (homes usuaris dels
reconeixements de 50 anys o més o entre
els 40 i 49 anys amb antecedents de càncer
de pròstata en familiars de primer grau).
Resultat, registre i valoració de l’antigen
prostàtic específic
Programa de detecció precoç del
càncer de colon i recte (homes i dones
de 50 a 69 anys usuaris dels
reconeixements mitjançant l’anàlisi de sang
oculta en femta). Registre de resultats i
recomanació corresponent
Programa de prevenció del càncer de
mama i de coll uterí i prevenció i
detecció de malalties de transmissió
sexual, mitjançant una revisió ginecològica
anual
Programa de prevenció de la salut
bucodental mitjançant una higiene dental
biennal

Previsió

Observacions

Segons el nombre de
personal en aquesta franja
d’edat

Segons el nombre de
personal en aquesta franja
d’edat

*La realització de les
proves depèn de la
situació COVID19

Segons el nombre de
personal en aquesta franja
d’edat

A demanda

A demanda

A demanda
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Actuació

Tipus

Previsió

Observacions

Segons nombre de
persones amb hàbits no
saludables i/o altres
paràmetres alterats

Activitat continuada

Deshabituació del tabaquisme

A demanda

Activitat continuada

Assessorament dietètic i de normalització
del pes

A demanda

Activitat continuada

Detecció d’hipertensió arterial

A demanda

Activitat continuada

Derivacions

Indicació de consulta amb el metge de
família o l’especialista

Segons resultats

Activitat continuada

Actualització de l’aplicació de
gestió del Servei Assistencial
de Salut

Gestió de la programació dels
reconeixements per optimitzar el calendari
de distribució anual.
Revisió i manteniment periòdic de la
programació dels reconeixements i altres
avaluacions de salut

Modificació d’hàbits de vida i consells
per a la normalització de diferents
paràmetres relatius a:
Informació, assessorament i
consells inclosos en el Codi
Europeu contra el Càncer
sobre la importància de tenir
uns hàbits de vida saludable

Oferiment d’inclusió en
protocols clínics
individualitzats

−
−
−
−
−
−
−

Tabac
Activitat física
Alimentació
Consum de begudes alcohòliques
Índex de massa corporal (IMC)
Tensió arterial (TA)
Alteracions en l’anàlisi de sang i/o
d’orina
− Consum de drogues il·legals i detecció
de malalties de transmissió sexual

1 cop l’any
Activitat continuada
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Actuació

Activitats d’actualització de la
informació i del coneixement

Tipus

Previsió

Observacions

Actualització i estudi de les normatives i
protocols relacionats amb la salut laboral

Activitat continuada

Elaboració i modificacions de Procediments
Normalitzats de Treball (PNT)

Activitat continuada

Realització i revisió d’instruccions internes
de treball

Activitat continuada

Anàlisi dels resultats de diferents indicadors
de salut en relació a la vigilància de la salut
Actualització i manteniment del web del
Servei Assistencial de Salut

Al tancament de l'any
en curs
Activitat continuada

*Totes les actuacions planificades per a l’any 2022, sobretot relatives a les revisions de salut, podran ser modificades, si cal, en funció del desenvolupament
de la pandèmia de la COVID-19 i de la situació informàtica.
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6. BIOSEGURETAT
Actuació
Gestió
administrativa
i coordinació
d’activitats

Avaluació de
riscos

Acreditacions i
Inspeccions

Gestió d’equips

Tipus
Suport administratiu al Comitè de Bioseguretat (CBS) de la UAB (convocatòries de reunió, redacció
d’actes i ordre del dia, pressupost, planificació d’activitats, compres, memòria anual, etc.)
Mantenir les sessions de coordinació periòdiques internes amb l’APiA, CReSA, ICN2 i CRAG
Expedició de certificats per requeriments externs (ex. convocatòries d’ajuts a la recerca, adquisició
de productes biològics, importació de mostres biològiques, etc.)

Previsió
trimestral
Tot l’any
Tot l’any

Avaluació de bioseguretat de les pràctiques docents de laboratori dels diferents graus impartits a les
facultats experimentals (guions, laboratoris, activitats in situ)

Tot l’any

Avaluar els projectes d’investigació amb implicacions de bioseguretat presentats a les diferents
convocatòries d’ajuts a la investigació

Tot l’any

Avaluar els procediments experimentals que es desenvolupin a les instal·lacions de biocontenció de
la UAB o adscrites al CBS

Tot l’any

Avaluació del programari BIORAFT per a possible adquisició

1r semestre

Assessorar als supervisors d’aquelles instal·lacions amb notificacions en curs per a OGM

Tot l’any

Fer els tràmits administratius requerits i fer la interlocució amb el DARP i MITECO per a la notificació
oficial d’instal·lacions i activitats amb OGM
Promoure la notificació d’agents biològics a l’autoritat laboral en coordinació amb l’APiA (UPV, SCAC,
INc, Dept. Bioquímica)
Promoure l’elaboració i implantació d’un Manual de bioseguretat a instal·lacions de NCB2 o superior
Inspeccions d’instal·lacions confinades i notificades per a treballar amb OGM
Manteniment de la BBDD d’equips (CSB i autoclaus)
Supervisió i coordinació del procés de qualificació de les CSB i seguiment de les no conformitats
detectades
Control intern de validació anual amb indicador biològic de les autoclaus dedicades a la
desclassificació de residus bioperillosos
Proves de validació de cicles amb nous indicadors biològics de 104 i 105 espores
Control intern de temperatura (amb datalogger) de les autoclaus. Primeres proves amb autoclaus de
gran capacitat i primers cistells de varetes amb safata de recollida

Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
2n semestre
Tot l’any
2n trimestre
4t trimestre
1r trimestre
Pendent 2021
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Actuació

Formació

Informació

Tipus
Manteniment dels 7 espais Moodle de les facultats experimentals i repositori dedicats a la formació
de seguretat a les pràctiques docents
Implantació dels 4 cursos de formació en bioseguretat en format virtual mixt (amb sessió
telepresencial) per al personal contractat UAB
Creació i implantació de 4 cursos virtuals en bioseguretat per a personal que treballi en instal·lacions
de la UAB però sense vinculació contractual. Inscripció oberta tot l’any i gestionada pel CBS
Continuar amb l’homologació de formació específica en bioseguretat impartida per supervisors
d’instal·lacions confinades
Detectar necessitats formatives, a partir de les declaracions d’activitats amb agents biològics

Previsió
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
A demanda
Tot l’any

Manteniment web i intranet del CBS
Manteniment i seguiment d’activitat de web i compte twitter (@BioseguretatUAB) del CBS

Tot l’any
Tot l’any

Continuar amb l’elaboració de nou material informatiu (fitxes informatives, FTP, pòster, etc.) que
faciliti la implantació dels programes existents

Tot l’any

Actualització dels documents informatius de bioseguretat elaborats pel CBS
Revisió dels documents informatius de bioseguretat elaborats per les diferents instal·lacions de
biocontenció (ex. programes de desinfecció, normatives d’accés, inventaris d’AB, plantilles de
notificació d’activitats, ús d’equips, formació interna, gestió de residus, etc.)
Assessorar a la comunitat universitària en tot allò referent a la bioseguretat
Actualització i estudi de la normativa legal d’aplicació en bioseguretat

Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
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PROTECCIÓ RADIOLÒGICA
Actuació

Tipus

Previsió

Elaboració de les memòries anuals de totes les instal·lacions radioactives, de
radiodiagnòstic i de la UAB

1r trimestre

Elaboració de les memòries tècniques per a sol·licitar autorització de funcionament o
modificació de la instal·lació

Puntualment

Tràmits i
Actualització dels procediments de protecció radiològica en funció de la legislació vigent
documents tècnic
/legals
Registre dels equips de raigs X a la Direcció General d’Indústria

Tot l'any
Tot l'any

Assessorar en protecció radiològica a tots els membres de la comunitat universitària que
Tot l'any
ho necessitin
Tràmits de llicències de supervisor i operador
Tot l'any
Tràmits d’altes / baixes de dosimetria personal
Tot l'any

Instal·lacions
radioactives i de
radiodiagnòstic

Personal
professionalment
exposat

Fer el seguiment de les inspeccions que fa el Consell de Seguretat Nuclear (atenció als
inspectors i facilitar tanta informació com es demani)

Anual

Controls de nivells de radiació i contaminació (segons els tipus d’instal·lació)

Quadrimestral o anual

Control de nivells de seguretat dels equips radioactius

Semestral

Verificació dels detectors portàtils de radiació que hi ha a la UAB

Anualment

Registrar tot el material radioactiu que s’adquireix a la UAB i comprovar que no es
superen els límits

Tot l'any

Gestionar els residus radioactius que s’emmagatzemen al Magatzem General de Residus
Radioactius del campus

Tot l'any

Coordinar les retirades de residus radioactius amb l’empresa ENRESA

Puntualment

Control d’altes i baixes de personal de les instal·lacions radioactives i de personal de la
UAB que s’exposa a les radiacions fora de la UAB
Seguiment que el personal es faci les revisions mèdiques obligatòries en coordinació
amb Medicina del Treball
Seguiment mensual dels resultats de la dosimetria personal

54 persones
Tot l'any
35 dosímetres personals,
canell i anell.
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Actuació

Personal
professionalment
exposat

Tipus
Fer seguiment de que el personal que treballa a les instal·lacions radioactives han rebut
formació en protecció radiològica. Inicialment, un curs homologat pel Consell de
Seguretat Nuclear o bé el seminari de protecció radiològica bàsica. I després, per a tots
els membres de les instal·lacions radioactives, l’actualització biennalment obligatòria
Gestió de l’arxiu de la documentació referent a les revisions mèdiques i historial
dosimètric dels usuaris de les instal·lacions radioactives (s’ha de guardar la
documentació de tota persona que ha utilitzat material radioactiu a la UAB fins que
tingui 70 anys)

Previsió
Tot l’any

Tot l'any
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7. AUTOPROTECCIÓ
Actuació

Àmbit

Previsió

Assessorament en matèria
d’autoprotecció

Tot

Anual

Continuació de la modificació i
presentació del Pla
d’Autoprotecció General del
Campus al Dept. d’Interior
Participar i impulsar els
simulacres anuals
Planificar l’actualització dels
protocols d’emergències
locals que hagin d’homologarse com a PAU
Redactar el protocol
d’emergències
Redactar el protocol
d’emergències edifici
Empreses
Revisar i implantar protocols
Anàlisi de millora dels
sistemes de protecció en
emergències

Observacions

Anual

En redacció i en procés
de recollida de dades
dels diferents àmbits
implicats

Tots els edificis

Anual

Campanya per
reprendre l’activitat
entre les persones
responsables dels
edificis

Grans edificis del Campus

Anual

Coordinació amb
Protecció Civil

IGOP

1r semestre

Pendent 2021

1r semestre

Pendent 2021

Campus de Bellaterra

Antiga Planta Tèrmica, UD de la Fac. de
Medicina a la Corporació Sanitària del Parc
Taulí de Sabadell
FTI, BM3 i CM7
M1 i edifici E
Detectors amb flash, cadires de rodes,
cadires evacuació, sirenes

1r semestre
2n semestre
Anual

Amb la col·laboració
de la DAiL
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8. ACCIDENTALITAT
Actuació

Accidents/incidents

Difusió

Comunicació

Tipus

Previsió

Enregistrar tots els accidents i incidents succeïts en l'entorn UAB

Tot l'any

Investigar els accidents segons els criteris establerts

Tot l'any

Registre dels incidents que el Servei en tingui coneixement i anàlisi, si
s’escau

Tot l'any

Fer el seguiment i la validació de les mesures correctores derivades
d’accidents, segons es vagi fent el retorn de les taules de seguiment de
les mesures correctores proposades i sempre que es rebi comunicació de
la implantació d’una mesura correctora a través de la taula de seguiment
de mesures correctores

Tot l'any

Campanya d’accidents i incidents a la comunitat universitària. Eines de
comunicació i de gestió. Disseny i implantació

Tot l’any

Renovació dels materials de sensibilització en matèria d’accidentalitat.
Millora de materials i actualització apartat de la intranet i extranet

Primer trimestre

Promoció de la investigació dels Accidents/Incidents en línia per tal
d'integrar la prevenció

Tot l'any

Fer el seguiment de les "investigacions en línia" fins a la seva resolució

Tot l'any

Informar el CSS en matèria d'accidentalitat a la UAB

Trimestralment

Convocar amb caràcter extraordinari al CSS en cas d'accident rellevant

A demanda
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9. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS
Actuació

Tipus

Coordinació amb empreses
que acullen pràctiques

Facilitar als departaments la documentació preventiva necessària per a
que es traslladi a l’alumnat de cicles formatius de grau superior

Tot l'any a petició
dels departaments

Guia preventiva per activitats
fora del Campus a personal
propi

Disseny de campanya i difusió de la “Guia preventiva per activitats que es
desenvolupin fora del Campus”

Pendent 2020

CAE persones treballadores de
la UAB a altres organitzacions

Coordinació amb Àrea de Gestió de Persones, Gestió Horària, per a tancar
el cercle entre els comunicats d’estades externes a altres organitzacions i
guia preventiva

1r trimestre

Sistematitzar la coordinació d’activitats per a tasques en altres
organitzacions fora de la UAB per part del personal de la UAB. Alhora,
donar resposta a les especificitats de processos concrets que puguin
necessitar d’un tractament personalitzat

Tot l'any

Gestió de les plataformes virtuals de CAE existents

Tot l'any

Treball a la intranet per facilitar tràmits i mecanismes. Un cop fet, difusió
institucional per correu electrònic

Pendent 2020

Emergències. Ajuda externa

Mantenir i revisar els procediments de coordinació per a casos d'accident,
urgència mèdica, etc. amb els agents externs al Campus, és a dir, l'ajuda
externa (bombers, SEM, 112...).

Pendent 2020

Programa general de
coordinació d'activitats
empresarials

Mantenir i augmentar, si s’escau, el programa de coordinació d’activitats
per a tasques dins de la UAB i el procés d’inspecció de tasques a les
empreses, consolidat fins ara. Fer difusió del procés a través de l’extranet

Tot l'any

Formació/informació de
coordinació

Formació/informació i assessorament a les empreses en matèria
preventiva, si s’escau i sense entrar en les obligacions pròpies dels serveis
de prevenció de les mateixes empreses

Tot l'any i segons
necessitats

Restauració

Visites periòdiques als diferents locals i empreses de restauració
juntament amb la Unitat de Restauració, fent els controls relacionats amb
el bon manteniment de tots els elements de protecció i emergència

Tot l'any

Coordinació amb altres
organitzacions

Previsió
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10. PARTICIPACIÓ

Actuació

Comité de Seguretat i Salut
(CSS)

Tipus

Observacions

Reunió primer Trimestre

22/03/2022

Reunió segon Trimestre

16/06/2022

Reunió tercer Trimestre

20/09/2022

Reunió quart trimestre

15/12/2022

Extraordinari

Afavorir la presència i la
participació dels delegats i de
les delegades en actuacions
preventives

Previsió

Segons demanda

Informar els delegats i les delegades de
prevenció de la data de les activitats
preventives programades.

Tot l’any

Garantir la participació necessària per tal
que els delegats i delegades de prevenció
facin ús del dret previst en l’article 36 de la
llei de prevenció de riscos laborals.

Tot l’any

Facilitar la informació preventiva als
delegats i delegades de prevenció per tal de
facilitar la tasca que tenen encomanada
pels òrgans unitaris als quals representen.

Tot l’any

En la mesura del
possible es farà amb
un mínim de 72 hores
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11. INFORMACIÓ I FORMACIÓ
INFORMACIÓ
Actuació

Tipus

Procediment Normalitzat de
Treball (PNT)

PNT d’Elaboració de plans d’autoprotecció
PGP.PAU.01/11

Procediment Normalitzat de
Treball (PNT)

PNT de formació

1r semestre 2022

Procediment Normalitzat de
Treball (PNT)

PNT de planificació, seguiment i control de
les mesures correctores
(PGP.SEG.01/21)

1r semestre 2022

Redactat, pendent de
participació.

Procediment Normalitzat de
Treball (PNT)

PNT de Violència Ocupacional d’origen
extern

2022

Redactat. Aprovació,
implantació i difusió

Projecte informació

Facilitar informació preventiva per perfil de
treball

Projecte Teletreball

Revisió materials informatius/formatius

Norma de seguretat (NS)

NS 25/05. Emmagatzematge de productes
químics

Elaboració de materials
informatius en ergonomia

Llocs d’aplicació

Elaboració materials
informatius en higiene

Llocs d’aplicació

Previsió
1r semestre

1r semestre 2022
2022
2n semestre

Observacions
Actualització i revisió.
Pendent 2021

Pendent 2020
Participació grup de
treball Universitats
Catalanes
Pendent 2020

Tot l'any

Segons necessitats i
disponibilitat

Tot l’any

Pendent 2019. Manual
procediment per a la
gestió CMR, fitxa
formaldehid
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FORMACIÓ
Formació

Tipus

Previsió

Formació

Nou curs (Introducció a la seguretat al
laboratori)

1r semestre 2022

Formació

Revisió curs formació inicial

1r semestre 2022

Formació

Revisió curs PVD

1r semestre 2022

Observacions
EGARSAT
per
curs
Eliminació
del
curs
Prevenció
de
risc
químic als laboratoris
virtual de EGARSAT per
curs UAB, virtual i,
obert
a
tota
la
comunitat UAB, virtual
i, obert a tota la
comunitat
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FORMACIÓ
Accions formatives relacionades amb Riscos Psicosocials
Títol

Durada

Tipus

Obligatori

Destinataris

Anàlisi del conflicte interpersonal

10

P

Sí

Motivació: Les 4 portes del cervell

10

P

Prevenció Psicosocial: Com gestionar l'estrès
laboral? (virtual)

8

V

1

1

Riscos Psicosocials

4

P

Sí

2

Riscos Psicosocials per a comandaments

3

P

Sí

Prevenció i detecció de situacions de violències
sexuals, assetjament sexual, per raó de sexe,
gènere i orientació sexual

8

P

1

Comandaments

Edicions previstes
1
2

Comandaments i Delegats de
Prevenció i Sindicals

2
4

Accions formatives relacionades amb Ergonomia
Títol
Cuida la teva veu, una eina de treball
Educació de la veu i Foniatria (especial èmfasi
mascareta)
Prevenció de riscos en entorns de Teletreball

Durada

Tipus

Obligatori

Destinataris

2

V

1

Personal docent

Es prioritzen els cursos
de veu amb mascareta

12

P

1

Personal docent

2

3

V

Sí

Personal que sol·licita acollir-se al
Teletreball (PAS)

3
1

Prevenció en la Manipulació Manual de Càrregues

4

V

1

Personal de Laboratoris i Serveis
Cientificotècnics, Biblioteques,
SLiPI, manteniment i Incorpora

Prevenció en treballs amb esforç vocal

2

V

1

Personal docent

14

P

1

3

V

Si

Salut d'esquena (Iniciació)
Ús de pantalles de visualització de dades. Dissenya
ergonòmicament el teu lloc de treball

Edicions previstes

Es prioritzen els cursos
de veu amb mascareta
3

Personal treballa amb PVD

2
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Accions formatives relacionades amb Seguretat-Higiene
Títol

Durada

Tipus

Obligatori

Accidents in itinere: Què són i com evitar-los

3

V

1

Totes les entitats

2

Capacitació per a la recollida de nitrogen líquid per
a recerca

4

P

1

Personal accés a dipòsits criogènics

9

Central d'alarmes virtual

4

V

Sí

Personal (SLiPI i Biblioteques) que
hagi de donar resposta a l'activació

2

Central de gasos virtual

2

V

Personal de laboratori que ha de
donar resposta a l'activació

1

Coneixement i prevenció del soroll virtual

2

V

1

Personal exposat

1

Formació específica en emergències

2

P

Sí

Prioritzat equips d'emergència i
personal de laboratoris

6

Formació genèrica en emergències

2

P

Sí

Usuaris edifici

6

Formació inicial en prevenció de riscos laborals
virtual

8

V

Sí

Nova incorporació

4

Gestió CMR

2

P

1

Treballadors que manipulin
habitualment CMR

2

La prevenció de riscos dins la gestió d'un laboratori

5

P

1

Treballadors que exerceixin la seva
activitat a l'entorn del laboratori

1

Maneig d'extintors i extinció de focs

2

P

Sí

Equips emergència

6

Prevenció de risc químic als laboratoris virtual

2

V

1

Treballadors que exerceixin la seva
activitat a l'entorn del laboratori

1

Prevenció en l'ús de productes químics virtual

2

V

1

Purificació d’aigua al laboratori de recerca

1

P

Recollida de vessaments químics. Utilització de kits
d'absorció

2

P

Seguretat, higiene i extinció de focs al laboratori

5
50

Tècnic de nivell bàsic en PRL virtual

Destinataris

Edicions previstes

1
Tots els treballadors que el
necessitin pel seu lloc de treball

1

1

Treballadors que manipulin residus
i productes químics a búnquers.

5

P

1

Treballadors que exerceixin la seva
activitat a l'entorn del laboratori

2

V

Sí

Delegats de prevenció

1
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Accions formatives relacionades amb Radiacions ionitzants
Títol

Durada

Tipus

Obligatori

Acreditació operador instal·lació radioactiva

63

P

Sí

Operador

1

Acreditació supervisor instal·lació radioactiva

63

P

Sí

Supervisor

1

P

Sí

Personal treballa en instal·lacions
radioactives

1

Continuada en protecció radiològica (Especialitats
fonts no encapsulades, fonts encapsulades i equips
de raig X)
Formació inicial en protecció radiològica

2

Destinataris a prioritzar

Personal que treballi en una
instal·lació radioactiva
Accions formatives relacionades amb Bioseguretat
5

P

Sí

Durada

Tipus

Obligatori

Agents biològics. Riscos i mesures preventives
virtual

2

V

1

Bioseguretat línies cel·lulars i vectors virals

4

P

1

Gestió de residus biològics de laboratori

4

P

Sí

Gestió de residus químics de laboratori

4

P

Sí

Títol

Introducció a la bioseguretat

5

P

Sí

Transport i enviament de material biològic

3

P

1

Ús i manteniment de cabines de seguretat biològica

5

P

Sí

Destinataris a prioritzar

Edicions previstes

1

Edicions previstes
2

Personal manipuli línies cel·lulars
i/o vectors virals
Personal de laboratori o
instal·lacions assimilables que
generen residus químics
Personal de laboratori o
instal·lacions assimilables que
generen residus químics
Obligat per als treballadors de
instal·lacions de nivell 2 de
bioseguretat.
Implicat en recepció i enviament
OGM, mostres, agents infecciosos,
biotoxines
Obligat per als treballadors
d'instal·lacions de nivell 2 que
tinguin la necessitat d'utilitzar
l'equip.

2
2

2

2

2

2
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Accions formatives relacionades amb l'àmbit sanitari
Títol

Durada

Tipus

Obligatori

Actualització anual de l'equip EPA

2

P

Sí

Introducció als primers auxilis

2

P

Mesures de protecció i ús dels equips de protecció
individual

2

P

Sí

Equips de primers auxilis

2

Mòdul d’assistència sanitària immediata

50

P

Sí

Equips de primers auxilis

1

Mòdul II complementari d’assistència sanitària
immediata

10

P

Sí

Equips de primers auxilis

1

9

P

Sí

Equips de primers auxilis i tècnics
de prevenció

2

P

Sí

Equips de primers auxilis

P

Sí

Equips de primers auxilis

Primera intervenció en casos de crisi de salut
mental
Renovació de l'acreditació per manipular
desfibril·ladors
Suport vital bàsic + desfibril·ladors externs
automàtics (DEA)

1,5
6

Destinataris a prioritzar
Equips de primers auxilis

Edicions previstes
2
1

4
2

Altres accions formatives
Títol

Durada

Tipus

Obligatori

Destinataris a prioritzar

Edicions previstes

Informació preventiva a empreses externes

3

P

Personal extern

Segons demanda

Maneig d'extintors i extinció de focs

2

P

Personal de manteniment extern

Segons demanda

Seguretat Dept. Química. Alumnat de grau

2

P

Prioritza el sol·licitant

Segons demanda

Seguretat Enginyeria Química.

1

P

Prioritza el sol·licitant

Segons demanda

Seguretat Integral del dept. Química + extinció
d’incendis

6

P

Prioritza el sol·licitant

Segons demanda

(P) Formació presencial/telepresencial. (V) Formació virtual. (1) Obligatori sempre que l’activitat preventiva així ho determini
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SEGONA PART. PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
PREVENTIVA
1. INFORMES PENDENTS DE REBRE LA TAULA DE PLANIFICACIÓ
MESURES CORRECTORES (TMPC) EMPLENADA I SIGNADA
En aquesta planificació s’incorporen els informes de vigilància de la salut pendents
de gestionar.
Des de setembre de 2019 és d’aplicació el Procediment Normalitzat de Treball (PNT)
de Protecció dels treballadors especialment sensibles als riscos derivats del treball
(PGP.PTS.01/19.V1).
Aquest procediment precisa que el responsable de la persona a la que se li han
d’aplicar mesures correctores gestioni aquestes mesures i les detalli en un informe
d’adaptació.
Per acord del Comitè de Seguretat i Salut es notifiquen al vicerectorat d’Organització
i a la Gerència, les taules de planificació de mesures correctores (TPMC) pendents
que no han tingut resposta en un termini raonable.
En total hi ha pendents de rebre i es continuaran reclamant 34 informes dels quals 4
corresponen a accidents, 2, a ergonomia, 1 a higiene, 1 avaluació inicial, 2
avaluacions de riscos, 5 a revisions d’avaluacions de riscos i 19 a vigilància de la
salut.
No es detallen els informes pendents per trobar-se alguns d’ells encara dintre el
termini de lliurament però la informació es publica a la intranet, es reclama
trimestralment mínim i es ret comptes davant el plenari del Comitè de Seguretat i
Salut.
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Fatiga visual. PVD reflexes

Moderat
Es recomanable disposar de llum
natural als llocs de treball o bé
incrementar el nivell de llum
artificial.

02-maig-22

02-maig-22

Cap de Dept.

02-maig-22

Cap de Dept.

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Fatiga visual. PVD reflexes
Es necessari arranjar els
fluorescents de les lluminàries que
estiguin foses.

Cap de Dept.

Prioritat

Moderat

B-220/2021

Fatiga visual. PVD reflexes
És necessari ubicar la pantalla
d'ordinador en paral·lel a la font de
llum exterior per evitar incidències
diverses.

Moderat

Núm. Mesura

B-218/2021

B-219/2021

B

Risc/
Deficiència

Centre/
Institut/
Dept.

Dept. d'Economia i
d'Història Econòmica

Informe

B

Dept. d'Economia i
d'Història Econòmica

665/2021

B

Dept. d'Economia i
d'Història Econòmica

665/2021

Edifici

665/2021

2. PLANIFICACIÓ MESURES CORRECTORES PREVISTES
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

02-maig-22
02-maig-22

02-maig-22

Cap de Dept.

Es necessari ubicar l’armari RAC
de la sala B3-128 en una zona
amb poc ús i cal que aquest
estigui senyalitzat

Cap de Dept.

Responsable
Execució

Es recomanable canalitzar el
cablejat elèctric dels despatxos
esmentats amb sistemes
específics adients

Cap de Dept.

Mesura
Correctora

B-223/2021

Prioritat

B-222/2021

Dept. d'Economia i
d'Història Econòmica

Moderat

Dept. d'Economia i
d'Història Econòmica

B

Contactes elèctrics
indirectes/caigudes al mateix
nivell/entrebancs

Lleu

Núm. Mesura

B-221/2021

B

Contactes elèctrics
indirectes/caigudes al mateix
nivell/entrebancs

Lleu

Centre/
Institut/
Dept.

Dept. d'Economia i
d'Història Econòmica

Fatiga visual. PVD reflexes

Risc/
Deficiència

Edifici

Informe

665/2021
665/2021
665/2021

B

Cal distribuir els llocs de treball de
manera òptima respecte la
ubicació de la il·luminació
artificial.
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

02-maig-22
02-maig-22
02-maig-22

02-maig-22

Responsable
Execució

Cap de Dept.
Cap de Dept.

Recordeu que a les taules de
treball cal disposar de l’espai
mínim establert segons el Real
Decret 486/1997

Cap de Dept.

Es necessari millorar l’ordre i
neteja dels despatxos esmentats
especialment del terra i de les
zones de pas.

Cap de Dept.

Mesura
Correctora

Prioritat

Lleu

Ordre i neteja

Lleu

Ordre i neteja

Es necessari arranjar les cadires
amb el respatller trencat ja que
no compleixen els requisits
ergonòmics establerts per
normativa.

Lleu

B-227/2021

Postura estàtica. Pantalles de
visualització de dades.

Es necessari fer ús de cadires
ergonòmiques per treballs amb
PVD sempre i quan aquest sigui
d’un mínim de 4h diàries

Lleu

B-226/2021

B

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

B-224/2021

Dept. d'Economia i
d'Història Econòmica

B-225/2021

Centre/
Institut/
Dept.

B

Dept. d'Economia i
d'Història Econòmica

B

Dept. d'Economia i Dept. d'Economia i
d'Història
d'Història
Econòmica
Econòmica

Edifici

Informe

665/2021
665/2021
665/2021
665/2021

B

Postura estàtica. Pantalles de
visualització de dades.
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

02-maig-22
02-maig-22

Responsable
Execució

02-maig-22

Moderat

Es necessari arranjar els
fluorescents de les lluminàries
que estiguin foses.

02-maig-22

Moderat

B-245/2021

Fatiga visual. PVD. Reflexes

Cap de Dept.

B-244/2021

Fatiga visual. PVD. Reflexes

Es necessari ubicar la pantalla
d'ordinador en paral·lel a la font
de llum natural de manera que
s'evitin les incidències diverses

Cap de Dept.

Lleu

En cas necessari caldrà fixar les
prestatgeries i llibreries de
manera i en zones adients.

Cap de Dept.

Lleu

Recordeu no sobrecarregar les
prestatgeries i arxivadors, no
sobrepassar el pes màxim que
poden assumir aquestes.

Cap de Dept.

Dept. d'Economia
Aplicada

665/2021
665/2021

Mesura
Correctora

Núm. Mesura

B-228/2021
B-229/2021

Dept. d'Economia
Aplicada

667/2021

B

Prioritat

Centre/
Institut/
Dept.

Dept. d'Economia i
d'Història
Econòmica
Dept. d'Economia i
d'Història Econòmica

667/2021

B

Risc/
Deficiència

Edifici

B

Caiguda d'objectes per
despreniment

Informe

B

Caiguda d'objectes per
despreniment
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

02-maig-22
02-maig-22
02-maig-22

02-maig-22

Responsable
Execució

Cap de Dept.
Cap de Dept.

Es necessari que la taula i cadira
del lloc de treball B3-080 tinguin
l’alçada adequada per mantenir
una postura ergonòmica òptima
en posició sedent

Cap de Dept.

Es recomanable canalitzar el
cablejat elèctric dels llocs de
treball amb sistemes específics
per evitar els riscos esmentats.

Cap de Dept.

Mesura
Correctora

Prioritat

Moderat

Postura estàtica. Pantalles de
visualització de dades

Moderat

Contactes elèctrics
indirectes/caigudes al mateix
nivell/entrebancs

Es necessari distribuir els llocs de
treball de manera òptima
respecte la il·luminació artificial.

Lleu

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

B-246/2021
B-247/2021
B-248/2021

Centre/
Institut/
Dept.

Dept. d'Economia Dept. d'Economia Dept. d'Economia
Aplicada
Aplicada
Aplicada

Fatiga visual. PVD. Reflexes

Lleu

B

Fatiga visual. PVD. Reflexes

B-249/2021

667/2021

B

Dept. d'Economia
Aplicada

Edifici

Informe

667/2021
667/2021

B

667/2021

B

Es recomanable disposar de llum
natural als llocs de treball que no
en disposen o bé incrementar el
nivell de llum artificial
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

02-maig-22
02-maig-22
02-maig-22
31-gen-22

02-maig-22

Responsable
Execució

Cap de Dept.

Formació en manipulació manual
de càrregues per millorar la
tècnica. Manipular de manera
correcta la llitera, sempre de cara,
amb les dues mans i evitant fer
rotació de la zona lumbar, evitant
la torsió de les vertebres.

Cap de Dept. Cap de Dept.

En cas necessari caldrà fixar les
prestatgeries i llibreries de la
manera i lloc més adient

Cap de Dept.

Mesura
Correctora

Cal recordar no sobrecarregar les
prestatgeries i arxivadors, no
sobrepassar el pes màxim que
poden assumir aquestes

Coordinador Dissecció i
Osteoteca i U. Formació

Prioritat

Lleu
Lleu

M

Sobreesforç per Manipulació
manual de cadàvers, en aquest
cas el tronc del cadàver per a
posar-lo a la taula i quan es torna
a posar a la llitera.

Lleu

B

Es necessari millorar l’ordre i
neteja dels despatxos esmentats
especialment del terra i de les
zones de pas.

Lleu

B-252/2021
B-253/2021

Caiguda d'objectes per
despreniment

B

Recordeu que cal fer ús de cadires
ergonòmiques per treballs amb
PVD sempre i quan aquest sigui
d’un mínim de 4h diàries

Moderat

B-251/2021

Dept.
Dept. d'Economia
d'Economia
Aplicada
Aplicada

Caiguda d'objectes per
despreniment

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

B-250/2021

Dept.
d'Economia
Aplicada

Ordre i neteja

M-58/2021

Centre/
Institut/
Dept.

Dept.
d'Economia
Aplicada

B

Dept. de Ciències
Morfològiques

Edifici

Informe

667/2021
667/2021
667/2021
667/2021
90/2021

B

Postura estàtica. Pantalles de
visualització de dades
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

28-febr-22
01-juny-22
01-març-22
15-gen-22

No deixar la caixa d'acetona al
terra i buscar una altra superfície
més alta i que compleixi amb les
condicions de seguretat dels
riscos químics quan es treu la
caixa amb acetona del
congelador. Adquisició d'un
carretó específic o una superfície
d'una alçada determinada
Es recomana manipular-lo entre
dues persones ja que es troba a
l’alçada del terra i s’ha de pujar
fins a la nevera, tornant-lo a
baixar uns 20cm. Encara que una
acció més idònia seria reubicar el
vidre sobre una taula i instal·lar
un elevador.

Tècnics Sala amb
Coordinador Sala Dissecció Coordinador Sala
DALResponsable
Execució
col·laboració Dir. Dept
i Osteoteca
Dissecció i Osteoteca Manteniment

Mesura
Correctora

Prioritat

Moderat
Moderat

Instal·lar un manipulador
mitjançant tècnica de buit, per
evitar del tot la manipulació.
Durant la manipulació del vidre
per al procediment de plasticitat,
el vidre es troba a l'alçada de la
cintura sobre una taula

Moderat

Manipulació manual del vidre per
al procediment de plasticitat

Veure pàg. 12 del doc. avaluació
de riscos.

Lleu

Risc/
Deficiència

B13-69/2021 Núm. Mesura
M-93/2021

V

V-96/2021

Dept. de Ciències
Morfològiques
Dept. de Ciències
Morfològiques

M-92/2021

Centre/
Institut/
Dept.

Edifici

Informe

410/2021

M

Sobreesforç per manipulació
manual de caixes amb acetona
(20,6 kg ). Es supera el límit de
referència.

Dept. de Sanitat i
d'Anatomia Animals

Sobreesforç per manipulació
manual de vidre (19,8 kg.). Es
supera el límit de referència.

90/2021

M

91/2021

90/2021

B13

Caiguda de persones al mateix
nivell. Presència de terra en mal
estat davant porta sortida
d’emergència a planta-1.
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data
Proposada SP

15-gen-22

Data Prevista
Execució

Responsable
Execució

És convenient que els treballadors
estiguin al cas de l'oferta
formativa en matèria de
prevenció de riscos.

Director del Dept.

Mesura
Correctora

Com a part complementària i de
millora de la Planta, cal que es faci
una actualització de l'avaluació de
riscos de la planta.

Antoni Casablancas,
Manuel del Pino, cap del
Responsable de la Planta
Servei de Prevenció
de Fermentació.
01-oct-22
21-març-22

Prioritat

Moderat
Lleu

Risc/
Deficiència

Cal familiaritzar-se amb processos
interns de la UAB de resposta a
emergències i urgències
mèdiques i disposar de la
formació preventiva necessària i
suficient per les tasques que
desenvolupen i pels espais que
ocupen.

Es recomana disposar d’una
safata antivessaments amb reixa i
d’una bomba d’extracció, encara
que sigui manual.

Lleu

Núm. Mesura

V-97/2021

Q

Q-101/2021

Centre/
Institut/
Dept.

Dept. de Sanitat i
d'Anatomia Animals

Q

actualització de l'avaluació de
riscos de la Planta de
fermentació.

Q-103/2021

Edifici

Informe

91/2021
584/2021
584/2021

V

Manipulació manual del líquid
d'acetona o formol durant el
procés de fixar les peces
anatòmiques, amb el risc que això
pot implicar.
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501/2021

501/2021

501/2021

501/2021

N

N

N

N-105/2021

N-104/2021

Responsable de
l'àmbit
02-març-22

Es necessari fer canvi de
lluminàries foses de les escales
interiors del edifici per on poden
circular els treballadors

Responsable de
l'àmbit
01-març-22

01-març-22

01-març-22

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Administrador de Responsable
Execució
centre

Mesura
Correctora

Es necessari incrementar els
nivells de il·luminació en els trams
de les escales principals de
l’edifici a un mínim de 150 lux

Administrador de
centre

Prioritat

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

Centre/
Institut/
Dept.

Edifici

Informe

Moderat

Caigudes al mateix nivell/caigudes
a diferent nivell/cops/entrebancs

Moderat

Emergències
Es recomanable fer canvi de
senyalització d’evacuació de la
sala d’estudis N/-1027 per una
més visible.

Moderat

Emergències

Moderat

N-106/2021
Caigudes al mateix nivell/caigudes
a diferent nivell/cops/entrebancs

N-107/2021

Bib. de Ciències de Bib. de Ciències de
Bib. de Ciències de Bib. de Ciències de
la Comunicació i
la Comunicació i
la Comunicació i
la Comunicació i
Hemeroteca
Hemeroteca
Hemeroteca General Hemeroteca General
General
General

N
Establir il·luminació d’emergència
damunt les portes de sortida
d’emergències: N/-1020;
N/3004;N/3005 i N/4005.
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

01-març-22
01-març-22

01-març-22

Responsable
Execució

Responsable de
l'àmbit

01-març-22

Fatiga visual PVD. Reflexes.

Responsable de
l'àmbit

Es recomanable disposar de llum
natural als llocs de treball que no
en disposen o bé incrementar el
nivell de llum artificial

Responsable de
l’ àmbit

Mesura
Correctora

Es necessari arranjar els
fluorescents de les lluminàries
que estiguin foses.

Caigudes al mateix nivell/caigudes
a diferent nivell/cops/entrebancs

Responsable de l'àmbit

Prioritat

Moderat
Moderat

Fatiga visual PVD. Reflexes.

Moderat

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

N-108/2021
N-109/2021
N-110/2021

Centre/
Institut/
Dept.

Fatiga visual PVD. Reflexes.

Es necessari ubicar la pantalla
d'ordinador en paral·lel a la font
de llum exterior, de manera que,
s'eviti la incidència directa de la
llum sobre la pantalla i sobre la
persona

Moderat

N

N-111/2021

N

Bib. de Ciències de
Bib. de Ciències de Bib. de Ciències de
la Comunicació i
la Comunicació i
la Comunicació i
Hemeroteca
Hemeroteca General Hemeroteca General
General

N

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

Edifici

Informe

501/2021
501/2021
501/2021
501/2021

N

Caldria augmentar els nivells de
il·luminació dels dipòsits en la
zona de les prestatgeries a on els
nivells de llum son inferiors a 300
lux
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N-113/2021

N-112/2021

Responsable de l'àmbit
01-març-22

Caldria per les tasques de
manipular pes fossin limitades a
un pes màxim de 25 Kg i que la
manipulació d’aquests fos entre
dues persones.

01-març-22

01-març-22

Responsable de l'àmbit

Segons conversa mantinguda amb
alguns interlocutors algun dels
treballadors no porta la
mascareta de seguretat segons els
criteris establerts per la UAB.

responsable de l'àmbit

Manipulació manual de càrregues

Moderat

Biològic. Covid-19

Moderat

Fatiga visual PVD. Reflexes.

Moderat

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Prioritat

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

N

N-115/2021

Centre/
Institut/
Dept.

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

Informe

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

501/2021

N

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

501/2021

Edifici

501/2021

N
Es necessari distribuir els llocs de
treball de manera òptima
respecte la il·luminació artificial,
fent que aquesta incideixi
indirectament en aquests
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Núm. Mesura

N-116/2021

N-117/2021
Contactes elèctrics
indirectes/caigudes al mateix
nivell/entrebancs

N

N-118/2021
Contactes elèctrics
indirectes/caigudes al mateix
nivell/entrebancs

Responsable de l'àmbit
01-març-22

Responsable de l'àmbit
01-març-22

01-març-22

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Es recomanable arranjar la
connexió elèctrica del terra de la
UTP per tal de poder circular per
aquesta zona sense obstacles

Responsable de l'àmbit

Prioritat

Moderat

Lleu
Es recomanable canalitzar el
cablejat amb un sistema adient.

Lleu

Risc/
Deficiència

Centre/
Institut/
Dept.

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

Informe

N

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

501/2021

Manipulació manual de càrregues

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

501/2021

Edifici

501/2021

N
Es recomanable disposar de
sensor de moviment per mantenir
el llum encès entre les portes
tallaferro que porten als dipòsits.
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Responsable de l'àmbit
01-març-22

Es recomanable disposar de tapa
protectora del subquadre elèctric
de la sala esmentada així com
senyalització d’advertència de risc
elèctric

01-març-22

01-març-22

Responsable de l'àmbit

Es necessari fer canvi de la cadira
del despatx N/3019, ja que el seu
estat no es apte per treballs
davant de PVD

Responsable de l'àmbit

Contactes elèctrics indirectes.

Lleu

Postura estàtica. PVD

Lleu

Postura estàtica. PVD

Lleu

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Prioritat

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

N-119/2021

N-120/2021

N

N-121/2021

Centre/
Institut/
Dept.

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

Informe

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

501/2021

N

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

501/2021

Edifici

501/2021

N
Es necessari arranjar o fer canvi
de les cadires que tenen el
respatller trencat.
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

10-gen-22
31-març-22

Reparar l'endoll trencat.

07-abr-22

Contactes elèctrics.

Director Dept. de Sanitat i cap l'Àrea Desenvolup. Responsable
Execució
d'Anatomia Animals
Persones i Suport Tècnic

Mesura
Correctora

Moderat

Disposar d'un carretó hidràulic
més a la sala de dissecció per al
transport de les caixes amb
vísceres plastinades.

Responsable de l'àmbit.

Prioritat

Moderat

Sobreesforç per manipulació
manual de de caixes amb vísceres
plastinades (24kg). Sobrepassa el
límit de referència. El motiu és la
gran diferència d'alçades, fent un
aixecament del carretó a la taula.

Greu

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

A-155/2021
V-156/2021

Dept. de Biologia Cel·lular,
de Fisiologia i
d'Immunologia

578/2021

Risc psicosocial: Claredat de rol i
reconeixement

C-157/2021

Centre/
Institut/
Dept.

107
Dept. de Sanitat i
d'Anatomia Animals

526/2021

C

Edifici

91/2021

V

Informe

A

Revisió, justificació i definició de
la categoria laboral en funció de
les tasques, funcions i
responsabilitat de la treballadora.
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526/2021

526/2021

526/2021

C

C

C-160/2021

C-159/2021

C-158/2021

Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular,
de Fisiologia i
de Fisiologia i
de Fisiologia i
d'Immunologia
d'Immunologia
d'Immunologia

C

07-abr-22

07-oct-22

07-abr-22

Responsable de l'àmbit.

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Mantenir tancades les portes
tallafocs, a fi i efecte de garantir la
seva funcionalitat, ja que
l'existència de portes obertes en
cas d'incendi afavorirà la
propagació del mateix.

Responsable de l’ àmbit. Responsable de l'àmbit.

Prioritat

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

Centre/
Institut/
Dept.

Edifici

Informe

Greu

Incendi. Propagació.

Moderat

Cops i talls per objectes i eines.
S’han de mantenir les mans fora
de les zones de tall i utilitzar
guants enfront de talls UNEEN388.

Greu

Fatiga física: Posició.
Tenir cadira que a més del suport
de l'esquena sigui regulable i amb
dispositius per poder ajustar la
seva alçada i inclinació. La
profunditat de la cadira serà
regulable.
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

07-oct-22
07-oct-22

07-abr-22

Responsable de l'àmbit.

Reparar la plataforma d’accés i
esglaó de l’escala d’emergència,
disposar d’un vorell inferior de
protecció per impedir la caiguda
d’objectes.

Responsable de l'àmbit.

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Senyalitzar les casetes de gasos
conforme el RD 485/97 en funció
del tipus de gas utilitzat i riscos,
(consultar fitxes de seguretat).

Responsable de l'àmbit.

Prioritat

Greu
Moderat

Caiguda de persones al mateix
nivell/caiguda de persones a
distint nivell/caiguda d’objectes.

Modificar l'escala d'emergència,
de manera que es pugui evacuar
de manera segura i d'una manera
ràpida, evitant sistemes manuals
que puguin alentir l'evacuació.

Moderat

Risc/
Deficiència

Centre/
Institut/
Dept.

Núm. Mesura

C-161/2021
C-162/2021

C

Explosions/exposició a
substàncies nocives o tòxiques.

C-163/2021

C

Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular,
de Fisiologia i
de Fisiologia i
de Fisiologia i
d'Immunologia
d'Immunologia
d'Immunologia

Edifici

Informe

526/2021
526/2021
526/2021

C

Incendi/Atrapament per o entre
objectes/xocs contra
objectes/caiguda de persones a
distint nivell.
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C

526/2021

Responsable de l'àmbit.
07-oct-22

07-oct-22

Mesura
Correctora

07-oct-22

Responsable de l'àmbit.

Atrapaments.

Responsable de l'àmbit.

Prioritat

Moderat

Moderat

Evitar deixar material innecessari
a la taula de treball.

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Risc/
Deficiència

Exposició a contaminants químics.

Moderat

Núm. Mesura

C-165/2021

C-164/2021

Centre/
Institut/
Dept.

Edifici

Informe

Varis.
El material de primers auxilis es
revisarà periòdicament i s'anirà
reposant tan aviat com caduqui o
sigui utilitzat.

C-166/2021

Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular,
de Fisiologia i
de Fisiologia i
de Fisiologia i
d'Immunologia
d'Immunologia
d'Immunologia

526/2021

C

526/2021

C
Adequar la màquina al RD
1215/97 o substituir per una
màquina amb marcat CE i manual
d’instruccions on estigui controlat
el possible risc d’atrapament.
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526/2021

526/2021

C

C

C-169/2021

Responsable de l'àmbit.
07-oct-22

Evitar la utilització de bases
múltiples d’endolls per evitar
possibles escalfaments de la base
o cablejat i la possibilitat
d’incendis.

Responsable de l'àmbit.
07-oct-22

07-oct-22

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Senyalitzar el risc tèrmic a totes
les plaques calefactores.

Responsable de l'àmbit.

Prioritat

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

Centre/
Institut/
Dept.

Edifici

Informe

Moderat

Contactes elèctrics/incendis.
Factors d’inici.

Moderat

Contactes tèrmics.

Moderat

C-167/2021
Caiguda de persones al mateix
nivell.

C-168/2021

Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular,
de Fisiologia i
de Fisiologia i
de Fisiologia i
d'Immunologia
d'Immunologia
d'Immunologia

526/2021

C
S’ha de treballar de manera lenta,
precisa i neta. Evitar la possibilitat
d’esquitxades i mantenir net el
terra.
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526/2021

526/2021

C

C

C-172/2021

Responsable de l'àmbit.
07-oct-22

Garantir l’estabilitat de les
prestatgeries fixant-les de manera
adient. Es recomana a més a més
disposar els elements de més pes
a les zones més baixes de les
prestatgeries.

Responsable de l'àmbit.
07-oct-22

07-oct-22

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Garantir el correcte tancament
dels armaris.

Responsable de l'àmbit.

Prioritat

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

Centre/
Institut/
Dept.

Edifici

Informe

Moderat

Caiguda d’objectes per
enfonsament o esfondrament.

Moderat

Exposició a substàncies nocives o
tòxiques.

Moderat

C-170/2021
Contactes elèctrics/caiguda de
persones al mateix nivell.

C-171/2021

Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular,
de Fisiologia i
de Fisiologia i
de Fisiologia i
d'Immunologia
d'Immunologia
d'Immunologia

526/2021

C
Evitar l’ús de bases múltiples
d’endolls. El cablejat ha de ser
correctament canalitzat per evitar
ensopegades i que siguin
trepitjats i el seu deteriorament.
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C

526/2021

Responsable de l'àmbit.
07-oct-22

07-oct-22

Mesura
Correctora

07-oct-22

Responsable de l'àmbit.

Fatiga física. Posició.

Responsable de l'àmbit.

Prioritat

Moderat

Moderat

Garantir l’estabilitat de les
prestatgeries.

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Risc/
Deficiència

Caiguda d’objectes per
enfonsament o esfondrament.

Moderat

Núm. Mesura

C-174/2021

C-173/2021

Centre/
Institut/
Dept.

Edifici

Informe

Fatiga física. Posició
S’han de garantir les condicions
ergonòmiques, pantalla
independent, teclat independent i
ratolí.

C-175/2021

Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular,
de Fisiologia i
de Fisiologia i
de Fisiologia i
d'Immunologia
d'Immunologia
d'Immunologia

526/2021

C

526/2021

C
Les cadires per PVD's seran
ergonòmiques, (veure pàgina 19
d'accions de control o reducció de
l'avaluació de riscos).
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526/2021

526/2021

526/2021

C

C

07-oct-22

07-oct-22

07-oct-22

Responsable de l'àmbit.

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Varis.
La senyalització de la farmaciola
es portarà a terme amb una creu
blanca sobre un fons verd.

Responsable de l'àmbit.

Mesura
Correctora

Caiguda d’objectes per
enfonsament o esfondrament.

Responsable de l'àmbit.

Prioritat

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

Moderat

C-176/2021

Moderat

C-177/2021

Centre/
Institut/
Dept.

Edifici

Informe

Fatiga. Posició.
Adequar l'espai de treball a la
quantitat de documents i que
sigui adient l'espai per treballar
amb una pantalla de visualització
de dades.

Moderat

C-178/2021

Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular,
de Fisiologia i
de Fisiologia i
de Fisiologia i
d'Immunologia
d'Immunologia
d'Immunologia

C
Disposar els elements de més pes
a les zones més baixes de les
prestatgeries. Evitar que
sobresurtin materials dels
prestatges.
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526/2021

526/2021

526/2021

C

C

07-oct-22

07-oct-22

07-oct-22

Responsable de l'àmbit.

Il·luminació.
Adequar el nivell d’il·luminació a
les tasques realitzades amb el
micròtom.

Responsable de l'àmbit.

Varis.

Responsable de l'àmbit.

Moderat

C-179/2021

Moderat

C-180/2021
Il·luminació.
Garantir una il·luminació mínima
de 500 lux en els llocs de treball
amb pantalles de visualització de
dades.

Moderat

C-181/2021

Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular,
de Fisiologia i
de Fisiologia i
de Fisiologia i
d'Immunologia
d'Immunologia
d'Immunologia

C
La senyalització de la farmaciola
es portarà a terme amb una creu
blanca sobre un fons verd.
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Prioritat

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

Centre/
Institut/
Dept.

Edifici

Informe

679/2021

C

C-261/2021

526/2021

C-183/2021

C-182/2021

Dept. de Biologia Cel·lular, Dept. de Biologia Cel·lular,
de Fisiologia i
de Fisiologia i
d'Immunologia
d'Immunologia

C

Dept. de Bioquímica i de
Biologia Molecular

526/2021

C

Responsable de l'àmbit

Tenir cura que no hi hagi personal
o material en el radi d'acció
d’obertura de les finestres i
estudiar el seu canvi per finestres
que no provoquin aquest risc.

Responsable de l'àmbit
22-des-22

Protegir els receptors
d’enllumenat front la possible
entrada d’aigua amb carcasses
adequades.

Responsable de l’ àmbit
02-març-22

22-des-22

Lleu

Contactes elèctrics

Lleu

Xocs contra objectes mòbils.

Adequar el recorregut
d’evacuació per evitar possibles
caigudes i ensopegades.

Greu

Caiguda de persones al mateix
nivell.
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Prioritat

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

Centre/
Institut/
Dept.

Edifici

Informe

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

02-juny-22

02-març-22

02-març-22

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Disposar dels avisos de seguretat
a les tapes i carcasses de les
màquines a la sala d’aparells
C2/211 en un dels dos idiomes
oficials del país.

Responsable de l'àmbit.

Prioritat

Greu

C-267/2021

Atrapaments/cops/talls/contactes
tèrmics.

Greu

Dept. de Bioquímica i de
Biologia Molecular

C

Garantir la revisió anual de les
vitrines i cabines en els terminis
marcats, (anuals).

Greu

C-263/2021

C

Exposició a substàncies nocives o
tòxiques.

Dept. de Bioquímica i de
Biologia Molecular

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

Centre/
Institut/
Dept.

Dept. de Bioquímica i de
Biologia Molecular

Incendis

C-273/2021

Edifici

Informe

679/2021
679/2021
679/2021

C

Guardar les ampolles
d’inflamables en un armari adient
resistent al foc. Etiquetar
correctament els productes
químics.
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

02-març-22
02-març-22

02-març-22

Responsable de l'àmbit.

Baixar els extintors a una alçada
entre 80 i 120 cm, no superant la
part més alta de l’extintor
incloent-hi la maneta els 120 cm.
Garantir que estiguin en llocs
fàcilment accessibles.

Responsable de l'àmbit.

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Baixar els extintors a una alçada
entre 80 i 120 cm, no superant la
part més alta de l’extintor
incloent la maneta els 120 cm.
Garantir que estiguin en llocs
fàcilment accessibles.

Responsable de l'àmbit.

Prioritat

Incendis. Mitjans de lluita.

Greu

Incendis. Mitjans de lluita.

Greu

Atrapaments/cops/talls/contactes
tèrmics/projeccions

Greu

Risc/
Deficiència

Núm. Mesura

Dept. de Bioquímica i de
Biologia Molecular

C-274/2021

Dept. de Bioquímica i de
Biologia Molecular

C

C-275/2021

Centre/
Institut/
Dept.

Dept. de Bioquímica i de
Biologia Molecular

C

C-277/2021

Edifici

Informe

679/2021
679/2021
679/2021

C

Disposar d’un dispositiu de
seguretat que impedeix l’obertura
de la tapa durant el funcionament
de l’equip i igualment si el rotor
està en moviment a la màquina
SpeedVac Concentrator.
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Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

02-març-22
02-juny-22

Mantenir tancades les portes
tallafoc tancades a fi i efecte de
garantir la seva funcionalitat, ja
que l’existència de portes obertes
en cas d’incendi afavorirà la
propagació del mateix.

02-març-22

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Responsable de l'àmbit.
Responsable de l'àmbit.

Mesura
Correctora

Prioritat

Garantir que es pugui accionar
fàcilment el polsador d’aturament
d’emergència i la seva correcta
visualització.

Responsable de l'àmbit.

Incendi. Propagació.

Greu

Incendis/propagació.

Greu

Incendis. Mitjans de lluita.

Greu

C-279/2021

Risc/
Deficiència

C-278/2021

Dept. de Bioquímica i de
Biologia Molecular

C

Dept. de Bioquímica i de
Biologia Molecular

Núm. Mesura

Centre/
Institut/
Dept.

Dept. de Bioquímica i de
Biologia Molecular

C

C-280/2021

Edifici

Informe

679/2021
679/2021
679/2021

C

Baixar els extintors a una alçada
entre 80 i 120 cm, no superant la
part més alta de l’extintor
incloent-hi la maneta els 120 cm.
Garantir que estiguin en llocs
fàcilment accessibles.
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Núm. Mesura

N-133/2021

N-134/2021
Biològic. Covid-19

N

N-135/2021
Contactes elèctrics
indirectes/caigudes al mateix
nivell/entrebancs
Caldrà mantenir les portes de
l’Àrea obertes per afavorir la
ventilació natural. Una d’elles pot
ser de manera periòdica.

Responsable de l'àmbit
01-març-22

Es recomanable canalitzar el
cablejat elèctric amb un sistema
específic adients.

Responsable de l'àmbit
01-març-22

01-març-22

Cap de la Bib.

Moderat

Moderat

Emergències

Lleu

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Mesura
Correctora

Prioritat

Risc/
Deficiència

Centre/
Institut/
Dept.

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

Informe

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

501/2021

N

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

522/2021

Edifici

522/2021

N
Caldrà establir una senyalització
de sortida d’emergència davant
de la sala de treball N/-1039.
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Núm. Mesura

N-136/2021

N-148/2021

Mesura
Correctora

Responsable de l'àmbit
01-març-22

Recordeu que segons el criteri de
la UAB cal portar la mascareta de
seguretat en general en el llocs de
treball.

Responsable de l'àmbit
01-març-22

Data retorn

Pressupost

Data Real
finalització

Data Prevista
Execució

Data
Proposada SP

Responsable
Execució

Prioritat

Biològic. Covid-19

Lleu

Fatiga visual PVD. Reflexes

Moderat

Risc/
Deficiència

Centre/
Institut/
Dept.

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

Informe

N

Bib. de Ciències de la
Comunicació i
Hemeroteca General

522/2021

Edifici

501/2021

N
Es recomanable ubicar la pantalla
d'ordinador o bé la taula de treball
en paral·lel a la font de llum
exterior
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De conformitat amb la llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i d’acord amb el
procés de participació dut a terme en el si del Comitè de Seguretat i Salut, on participen
els i les membres institucionals i els delegats i les delegades de prevenció,

RESOLC,

Aprovar la planificació de l’activitat preventiva per a l’any 2022, que s’annexa.

Signat digitalment per:

Jaume Tintoré Balasch
Gerent

2022.01.11
09:46:34
+01'00'

Jaume Tintoré Balasch
Gerent
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