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PLA DE PREVENCIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
(Aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011) 

Apartat 7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA PREVENCIÓ

Atès el principi d’integració de l’activitat preventiva en el sistema de gestió de 

la UB cal delimitar, d’acord amb l’Estatut de la UB, les funcions i responsabilitats 

dels òrgans i entitats següents:  

• El rector o la rectora  

• El Consell de Govern  

• La Gerència  

• Les facultats i les escoles universitàries  

• Els departaments  

• Les unitats administratives i tècniques per a la gestió  

• La Comissió de Recerca  

• Els grups de recerca  

• Els instituts universitaris de recerca propis  

• Les agències  

• Els parcs científics i tecnològics  

• Els centres hospitalaris i assistencials  

• El PDI i el PAS  

• L’alumnat  

• L’organització preventiva específica: Comitè de Seguretat i Salut, OSSMA i 

delegats i delegades de prevenció  

Les funcions i responsabilitats d’aquests òrgans i entitats són les que s’indiquen en 

els punts següents, i les han de desenvolupar, si escau, els òrgans competents amb 

l’assessorament tècnic que correspongui. Aquestes funcions i responsabilitats han 

de quedar recollides en les competències dels llocs de treball als quals afecta aquest 

Pla de prevenció. 
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Antecedents

La Universitat de Barcelona és un òrgan d�estructura complexa, tant des del punt de vista de les activitats i 

tasques que duu a terme i que es realitzen en estructures variades i variables (centres, departaments, 

instituts de recerca, unitats transversals), com pel diferent estatus del personal usuari (PDI, PAS, alumnes 

de grau, alumnes de postgrau, treballadors d�empreses alienes, etc.).

La UB està constituïda per uns 19 centres, 106 departaments i una quantitat important d�unitats transversals, 

d�aules, de tallers i de laboratoris. 

Pel que fa als usuaris, té 5.247 professors i investigadors, 2.448 personal d�administració i serveis i 87.486 

estudiants, a part d�una quantitat difícil d�establir de personal d�empreses alienes a la Universitat.

Per tal de dur a terme de forma adient les tasques preventives, és imprescindible una estructura 

organitzativa que integri tota l�activitat preventiva i que estigui inclosa en el sistema de gestió general. 

L�estructura organitzativa de la prevenció a la UB està definida, d�una banda, per l�estatut de la UB el qual 

assigna una sèrie de drets i deures, així com les corresponents responsabilitats a diferents òrgans 

unipersonals o col·lectius propis i, d�una altra, pel Pla de Prevenció aprovat pel Consell de Govern en data 7 

de juny de 2011, obligatori per a totes les empreses, en virtut d�allò establert a l�art. 16 de la llei 31/95 de 8 

de novembre de prevenció de riscos laborals. Aquest pla de prevenció té com a base la integració de 

l�activitat preventiva en tots els nivells jeràrquics i en totes les activitats que realitzi el personal que hi 

treballa. 

Integrar l�activitat preventiva implica l�obligació que tots els nivells jeràrquics tinguin responsabilitats 

atribuïdes i assumides en matèria de prevenció de riscos, i que la prevenció es tingui en compte com un 

criteri més en l�exercici de la tasca diària que tot el seu personal faci o ordeni fer.

Objectiu

L�objectiu de la present IT és disposar d�un document per informar tots els usuaris de la UB sobre quina és 

aquesta estructura organitzativa  i les seves funcions i responsabilitats en matèria preventiva. Això ha de 

permetre que tothom en tingui coneixement i en funció de la seva autonomia i major proximitat als riscos 

derivats de les diferents activitats, prengui la decisió més adient per tal de poder-los prevenir de forma 

eficaç.

Abast (destinataris)

Aquesta instrucció és d�aplicació a tot el personal que treballa a la UB, i per extensió, en allò que es refereix 

al desenvolupament de la tasca, a tots els usuaris de la mateixa independentment del lligam que hi tinguin. 
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Estructura organitzativa en matèria preventiva

El Rector o la Rectora (IT/ZUB/SEG/019)

El Consell de Govern (IT/ZUB/SEG/020)

El o la Gerent (IT/ZUB/SEG/021)

Les Facultats i les Escoles Universitàries (IT/ZUB/SEG/022)

Els Departaments (IT/ZUB/SEG/023)

Les Unitats administratives i Tècniques per a la gestió; les Agències (IT/ZUB/SEG/024)

La Comissió de Recerca (IT/ZUB/SEG/025)

Els Grups de Recerca (IT/ZUB/SEG/026)

Els Instituts Interuniversitaris de recerca (IT/ZUB/SEG/027)

Els Parcs Científics i Tecnològics; els Centres Hospitalaris i Assistencials (IT/ZUB/SEG/028)

El PDI i el PAS (IT/ZUB/SEG/029)

L�Alumnat (IT/ZUB/SEG/030)
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Antecedents

La Universitat de Barcelona és un òrgan d�estructura complexa, tant des del punt de vista de l�activitat que 

desenvolupa com per la seva organització i per la diversitat d�usuaris.

Per tal de complir de forma adient les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, és 

imprescindible disposar d�una estructura organitzativa específica la qual va ser definida pel Pla de Prevenció 

-obligatori per a totes les empreses d�acord amb l�art. 16 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals-,

aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

Aquesta estructura ha de treballar pels objectius generals en matèria preventiva de la UB, establerts al Pla, en 

els quals estem compromesos tot el personal que hi treballa i els usuaris, i que són els següents:

Vetllar per la millora de la qualitat de vida dels seus treballadors tenint com a fita més important la no 

existència d'accidents i incidents;

Complir amb la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals;

Disminuir els accidents i els costos econòmics que originen en els treballadors, en la institució i, en la 

societat en general; 

Fomentar el desenvolupament de la prevenció en l'àmbit de la docència i de la recerca per integrar 

aquest valor en els alumnes i, en conseqüència, difondre�ls a la societat en general; i

Vetllar pel manteniment d'uns estàndards de qualitat en el desenvolupament de la docència i  de la 

recerca per tal de garantir la seguretat i salut dels estudiants.

Objectiu

Definir les funcions i responsabilitats en matèria preventiva del Rector o de la Rectora dins l�estructura 

organitzativa específica en matèria de prevenció de riscos laborals de la UB i donar-ne difusió.

Funcions i responsabilitats en matèria preventiva

Tal com detalla el Pla de Prevenció, el Rector o la Rectora és la màxima autoritat en la direcció i en la gestió 

de la UB i, d�acord amb això, és qui ha de dirigir i coordinar l�activitat preventiva;  

A part de les altres funcions i responsabilitats que pugui establir la normativa vigent, les funcions del Rector o 

de la Rectora en matèria preventiva definides al Pla de Prevenció són les següents:

Promoure i difondre la política de prevenció de riscos laborals i vetllar perquè es compleixi;

Liderar el procés d�integració de la seguretat i la salut en l�estructura organitzativa de la  UB;
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Garantir la seguretat i la salut dels membres de la comunitat universitària, mitjançant l�adopció de les 

mesures necessàries per a una protecció eficaç;

Aprovar i assignar els recursos econòmics necessaris, tant humans com materials, que permetin 

assolir els principis i objectius de la política de prevenció;

Aprovar els processos o instruccions tècniques operatives amb àmbit d�aplicació general a la UB i el 

pla general d�objectius;

Establir l�estructura organitzativa necessària per a dur a terme les activitats preventives i assignar les 

responsabilitats corresponents en matèria de seguretat i salut laboral;

Promoure el desenvolupament i la integració dels plans d�autoprotecció als centres de la UB;

Comunicar mitjançant els canals habituals de la Universitat, les funcions i responsabilitats recollides en 

aquest pla de prevenció;

Presidir el comitè de seguretat i salut.

El rector pot delegar l�exercici d�aquestes funcions específiques a una o diverses persones del seu equip.

Altra documentació relacionada

� Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals

� Declaració de la Política de Prevenció de Riscos Laborals  de la UB aprovada per la Junta de Govern 

en data 13 de juliol de 2000

� Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011

� Acord de 7 de novembre de 2011, del Consejo de Universidades, que estableix directrius per a 

l�adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a la universitat, de promoció i extensió de la 

cultura preventiva a la comunitat universitària.

� Instrucció Operativa IT/ZUB/SEG/018 sobre organització preventiva a la UB
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Antecedents

La Universitat de Barcelona és un òrgan d�estructura complexa, tant des del punt de vista de l�activitat que 

desenvolupa com per la seva organització i per la diversitat d�usuaris.

Per tal de complir de forma adient les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, és 

imprescindible disposar d�una estructura organitzativa específica la qual va ser definida pel Pla de Prevenció 

-obligatori per a totes les empreses d�acord amb l�art. 16 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals-,

aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

Aquesta estructura ha de treballar pels objectius generals en matèria preventiva de la UB, establerts al Pla, en 

els quals estem compromesos tot el personal que hi treballa i els usuaris, i que són els següents:

Vetllar per la millora de la qualitat de vida dels seus treballadors tenint com a fita més important la no 

existència d'accidents i incidents;

Complir amb la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals;

Disminuir els accidents i els costos econòmics que originen en els treballadors, en la institució i, en la 

societat en general; 

Fomentar el desenvolupament de la prevenció en l'àmbit de la docència i de la recerca per integrar 

aquest valor en els alumnes i, en conseqüència, difondre�ls a la societat en general; i

Vetllar pel manteniment d'uns estàndards de qualitat en el desenvolupament de la docència i  de la 

recerca per tal de garantir la seguretat i salut dels estudiants.

Objectiu

Indicar les funcions i responsabilitats en matèria preventiva del Consell de Govern dins l�estructura 

organitzativa específica en matèria de prevenció de riscos laborals de la UB i donar-ne difusió.

Funcions i responsabilitats en matèria preventiva

D�acord amb l�article 63.h de l�Estatut de la UB, és competència del Consell de Govern elaborar i difondre les 

polítiques de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient de la Universitat de Barcelona.

El Consell de Govern ha d�aprovar la política preventiva i el Pla de prevenció, i n�ha d�informar el Consell 

Social perquè hi assigni els recursos necessaris per desenvolupar aquest Pla de prevenció i per complir els 

objectius i els principis de la política de prevenció. 
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Altra documentació relacionada

� Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

� Declaració de la Política de Prevenció de Riscos Laborals de la UB aprovada per la Junta de Govern 

en data 13 de juliol de 2000.

� Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

� Acord, de 7 de novembre de 2011, del Consejo de Universidades, que estableix directrius per a 

l�adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a la universitat, de promoció i extensió de la 

cultura preventiva a la comunitat universitària.

� Instrucció Operativa IT/ZUB/SEG/018 sobre organització preventiva a la UB.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat 

 

 

 

OSSMA 

Juliol de 2012 

Revisat/Informat 

 

 

 

Comitè de Seguretat i Salut 

25 de setembre de 2012 

Aprovat 

 

 

Delegada del rector com a comissionada per 

a Desenvolupament Social i Envelliment 

25 de setembre de 2012 

 

 

Responsabilitats en matèria de 

Seguretat i Salut en el Treball 

 

El Gerent 

IT/ZUB/SEG/021 

Edició núm. 1 

 

Página 1 de 2 

Antecedents

La Universitat de Barcelona és un òrgan d�estructura complexa, tant des del punt de vista de l�activitat que 

desenvolupa com per la seva organització i per la diversitat d�usuaris.

Per tal de complir de forma adient les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, és 

imprescindible disposar d�una estructura organitzativa específica la qual va ser definida pel Pla de Prevenció 

-obligatori per a totes les empreses d�acord amb l�art. 16 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals-,

aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

Aquesta estructura ha de treballar pels objectius generals en matèria preventiva de la UB, establerts al Pla, en 

els quals estem compromesos tot el personal que hi treballa i els usuaris, i que són els següents:

Vetllar per la millora de la qualitat de vida dels seus treballadors tenint com a fita més important la no 

existència d'accidents i incidents;

Complir amb la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals;

Disminuir els accidents i els costos econòmics que originen en els treballadors, en la institució i, en la 

societat en general; 

Fomentar el desenvolupament de la prevenció en l'àmbit de la docència i de la recerca per integrar 

aquest valor en els alumnes i, en conseqüència, difondre�ls a la societat en general; i

Vetllar pel manteniment d'uns estàndards de qualitat en el desenvolupament de la docència i  de la 

recerca per tal de garantir la seguretat i salut dels estudiants.

Objectiu

Indicar les funcions i responsabilitats en matèria preventiva del o de la Gerent dins l�estructura organitzativa 

específica en matèria de prevenció de riscos laborals de la UB i donar �ne difusió.

Funcions i responsabilitats en matèria preventiva

D�acord amb l�article 77.2 de l�Estatut de la UB, la Gerència fixa els criteris d�actuació que han de permetre un 

millor funcionament administratiu de la Universitat i vetlla pel compliment de la normativa de seguretat, salut i 

medi ambient en el seu àmbit d�actuació per tal de facilitar i garantir al personal unes condicions segures en 

l�exercici de les seves activitats.

Al o a la gerent, com a responsable de la direcció i de la gestió dels recursos de la UB, sota la direcció del 

rector o de la rectora, i seguint les directrius que estableixi el Consell de Govern, li correspon la direcció de les 

àrees de serveis administratius i tècnics, i ha de promoure i garantir la integració de la seguretat i la salut 

laboral en les decisions que es prenguin i en les activitats que es facin a la UB en aquest àmbit de gestió. La 

direcció i la coordinació de la seguretat i la salut d�aquestes àrees les duu a terme en col·laboració amb els 

caps de les unitats administratives i tècniques corresponents
1
.
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Altra documentació relacionada

� Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

� Declaració de la Política de Prevenció de Riscos Laborals  de la UB aprovada per la Junta de Govern 

en data 13 de juliol de 2000

� Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011

� Acord, de 7 de novembre de 2011, del Consejo de Universidades, que estableix directrius per a 

l�adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a la universitat, de promoció i extensió de la 

cultura preventiva a la comunitat universitària.

� Instrucció Operativa IT/ZUB/SEG/018 sobre organització preventiva a la UB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
El Servei de Prevenció (OSSMA) elaborarà la documentació adient per tal que puguin sistematitzar-se els procediments relatius a la 

prevenció de riscos laborals a fi i efecte de facilitar el compliment d�algunes de les funcions assignades. Els procediments seran informats 

pel Comitè de Seguretat i Salut i aprovats per l�òrgan que correspongui.
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Antecedents

La Universitat de Barcelona és un òrgan d�estructura complexa, tant des del punt de vista de l�activitat que 

desenvolupa com per la seva organització i per la diversitat d�usuaris.

Per tal de complir de forma adient les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, és 

imprescindible disposar d�una estructura organitzativa específica la qual va ser definida pel Pla de 

Prevenció -obligatori per a totes les empreses d�acord amb l�art. 16 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals-, aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

Aquesta estructura ha de treballar pels objectius generals en matèria preventiva de la UB, establerts al Pla, en els 

quals estem compromesos tot el personal que hi treballa i els usuaris, i que són els següents:

Vetllar per la millora de la qualitat de vida dels seus treballadors tenint com a fita més important la no 

existència d'accidents i incidents;

Complir amb la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals;

Disminuir els accidents i els costos econòmics que originen en els treballadors, en la institució i, en la 

societat en general; 

Fomentar el desenvolupament de la prevenció en l'àmbit de la docència i de la recerca per integrar aquest 

valor en els alumnes i, en conseqüència, difondre�ls a la societat en general; i

Vetllar pel manteniment d'uns estàndards de qualitat en el desenvolupament de la docència i de la 

recerca per tal de garantir la seguretat i salut dels estudiants.

Objectiu

Indicar les funcions i responsabilitats en matèria preventiva del Degà o la Degana i del Director o Directora de 

Centre dins l�estructura organitzativa específica en matèria de prevenció de riscos laborals de la UB i donar-ne

difusió.

Funcions i responsabilitats en matèria preventiva

D�acord amb l�article 14.u de l�Estatut de la UB, és competència de les facultats i de les escoles universitàries 

vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en el centre de manera coordinada amb 

els departaments per tal de garantir unes condicions segures per a l�exercici de l�activitat que li és pròpia. 

Tal com detalla el Pla de Prevenció, el degà o la degana i el director o la directora de centre són la màxima 

autoritat en matèria preventiva dins la facultat o l�escola universitària i, per això, són responsables de dirigir i 

coordinar l�activitat preventiva.

De forma general, les seves funcions són:

Aplicar la política preventiva de la UB a la facultat o l�escola universitària, mitjançant el desplegament del 

Pla de prevenció, i vetllar perquè es compleixi.

Assegurar la dotació dels recursos econòmics necessaris per al desenvolupament de l�activitat preventiva 

al centre.
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Dirigir i coordinar l�activitat preventiva del centre. Aquesta activitat ha de dur-la a terme en col·laboració amb:

o Els directors/es de departament, els o les responsables dels serveis del centre i, si escau, la Comissió 

de Seguretat, Salut i Medi Ambient de centre.

o El rector o la rectora i les persones que delegui, en allò que afecti la política preventiva de la UB.

o El Servei de Prevenció
1
, en allò que afecti l�assessorament tècnic, la priorització d�activitats 

preventives i altres temes relacionats.

Assignar funcions i responsabilitats en matèria de seguretat i salut entre els càrrecs del seu equip, amb la 

finalitat d�integrar la seguretat i la salut al centre.

Integrar en la gestió del centre la coordinació d�activitats en matèria de seguretat i salut amb persones, 

empreses i entitats externes, i grups de recerca.

Estar preparat i donar resposta davant les emergències que afectin el centre:

o Col·laborar en l�elaboració i la implantació del Pla d�autoprotecció.

o Exercir les funcions de director o directora de Pla d�autoprotecció.

Aprovar les instruccions operatives específiques del seu àmbit d�actuació, i garantir que es vetlla perquè 

es compleixen, juntament amb les aprovades de caràcter general.

Col·laborar en les investigacions d�accidents i d�incidents.

Potenciar, facilitar i garantir que el personal del centre rebi formació en matèria de seguretat i salut 

laboral.

Gestionar, arxivar i custodiar la documentació que el sistema de gestió de la prevenció estableixi.

Col·laborar en la realització de les avaluacions de riscos i gestionar i supervisar l�execució de les mesures 

correctores que se�n derivin.

Participar en les auditories internes i externes en matèria de seguretat i salut laboral.

El degà o la degana i el director o la directora dels centres poden delegar aquestes funcions a un vicedegà/ana o 

bé a un vicedirector/a, i disposar, si escau, de l�assessorament d�una Comissió de Seguretat, Salut i Medi 

Ambient de centre.

Altra documentació relacionada

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

Declaració de la Política de Prevenció de Riscos Laborals  de la UB aprovada per la Junta de Govern en 

data 13 de juliol de 2000.

Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011

Acord de 7 de novembre de 2011, del Consejo de Universidades, que estableix directrius per a l�adaptació 

de la legislació de prevenció de riscos laborals a la universitat, de promoció i extensió de la cultura 

preventiva a la comunitat universitària.

Instrucció Operativa IT/ZUB/SEG/018 sobre organització preventiva a la UB
 

1
El Servei de Prevenció (OSSMA) elaborarà la documentació adient per tal que puguin sistematitzar-se els procediments relatius a la 

prevenció de riscos laborals a fi i efecte de facilitar el compliment d�algunes de les funcions assignades. Els procediments seran informats pel 

Comitè de Seguretat i Salut i aprovats per l�òrgan que correspongui. 
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Antecedents

La Universitat de Barcelona és un òrgan d�estructura complexa, tant des del punt de vista de l�activitat que 

desenvolupa com per la seva organització i per la diversitat d�usuaris.

Per tal de complir de forma adient les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, és 

imprescindible disposar d�una estructura organitzativa específica la qual va ser definida pel Pla de Prevenció 

-obligatori per a totes les empreses d�acord amb l�art. 16 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals-,

aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

Aquesta estructura ha de treballar pels objectius generals en matèria preventiva de la UB, establerts al Pla, en 

els quals estem compromesos tot el personal que hi treballa i els usuaris, i que són els següents:

Vetllar per la millora de la qualitat de vida dels seus treballadors tenint com a fita més important la no 

existència d'accidents i incidents;

Complir amb la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals;

Disminuir els accidents i els costos econòmics que originen en els treballadors, en la institució i, en la 

societat en general; 

Fomentar el desenvolupament de la prevenció en l'àmbit de la docència i de la recerca per integrar 

aquest valor en els alumnes i, en conseqüència, difondre�ls a la societat en general; i

Vetllar pel manteniment d'uns estàndards de qualitat en el desenvolupament de la docència i  de la 

recerca per tal de garantir la seguretat i salut dels estudiants.

Objectiu

Indicar les funcions i responsabilitats en matèria preventiva del Director o la Directora de Departament dins 

l�estructura organitzativa específica en matèria de prevenció de riscos laborals de la UB i donar-ne difusió.

Funcions i responsabilitats en matèria preventiva

D�acord amb l�article 28.h de l�Estatut de la UB és competència dels departaments vetllar pel compliment de la 

normativa de seguretat, salut i medi ambient en l�àmbit d�actuació del departament de manera coordinada amb 

el responsable del centre, per tal de garantir unes condicions segures per a l�exercici de l�activitat que li és 

pròpia.

Tal com detalla el Pla de Prevenció, el director o la directora de departament és qui té la màxima 

responsabilitat de seguretat i salut en l�àmbit d�actuació que li correspon. 

De forma general, les seves funcions són:

Aplicar la política preventiva de la UB al departament, mitjançant el desplegament del Pla de prevenció, i 

vetllar perquè es compleixi.

Assegurar els recursos econòmics necessaris per al desenvolupament de l�activitat preventiva al departament.

Dirigir i coordinar l�activitat preventiva del departament. Aquesta activitat ha de dur-la a terme en 

col·laboració amb:

o El degà/ana o el director/a del centre, directament o bé a través de la Comissió de Seguretat, 

Salut i Medi Ambient de centre, si n�hi ha.
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o El Servei de Prevenció
1
, en allò que afecti l�assessorament tècnic, la priorització d�activitats 

preventives i altres temes relacionats.

Supervisar les funcions i les responsabilitats en matèria de seguretat i salut del personal del 

departament, i vetllar perquè es compleixin.

Participar en l�elaboració, la difusió i la supervisió del compliment de les instruccions operatives 

aprovades que afectin al departament.

Assumir el control i fer el seguiment de la coordinació d�activitats en matèria de seguretat i salut amb 

persones, empreses i entitats externes, a més de grups de recerca que desenvolupen la seva activitat 

al departament.

Facilitar i controlar la utilització correcta dels equips de treball i de protecció, i comprovar que el 

personal del departament compleix les normes de prevenció.

Potenciar, facilitar i garantir que el personal del departament rebi formació general i específica en 

matèria de seguretat i salut laboral.

Estar preparat i donar resposta davant les emergències que afectin el departament:

o Col·laborar en l�elaboració i en la implantació del Pla d�autoprotecció.

o Assumir les responsabilitats i les funcions recollides en el Pla d�autoprotecció.

o Fer participar al personal del departament en els simulacres.

Gestionar la documentació que el sistema de gestió de la prevenció estableixi.

Col·laborar en les investigacions d�accidents i d�incidents.

Col·laborar en la realització de les avaluacions de riscos, i gestionar i supervisar l�execució de les 

mesures correctores que se�n derivin.

Participar en les auditories internes i externes en matèria de seguretat i salut laboral.

El director del departament pot delegar aquestes funcions a alguna persona del seu equip amb la capacitació i 

competència necessàries, el qual desenvoluparà les funcions de responsable de seguretat i, si escau,

disposarà de l�assessorament d�una Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient de departament

Altra documentació relacionada

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

Declaració de la Política de Prevenció de Riscos Laborals  de la UB aprovada per la Junta de Govern 

en data 13 de juliol de 2000.

Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

Acord, de data 7 de novembre de 2011, del Consejo de Universidades, que estableix directrius per a 

l�adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a la universitat, de promoció i extensió de la 

cultura preventiva a la comunitat universitària.

Instrucció Operativa IT/ZUB/SEG/018 sobre organització preventiva a la UB

1 El Servei de Prevenció (OSSMA) elaborarà la documentació adient per tal que puguin sistematitzar-se els procediments relatius a la 

prevenció de riscos laborals a fi i efecte de facilitar el compliment d�algunes de les funcions assignades. Els procediments seran informats 

pel Comitè de Seguretat i Salut i aprovats per l�òrgan que correspongui. 
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Antecedents

La Universitat de Barcelona és un òrgan d�estructura complexa, tant des del punt de vista de l�activitat que 

desenvolupa com per la seva organització i per la diversitat d�usuaris.

Per tal de complir de forma adient les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, és 

imprescindible disposar d�una estructura organitzativa específica la qual va ser definida pel Pla de Prevenció 

-obligatori per a totes les empreses d�acord amb l�art. 16 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals-,

aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

Aquesta estructura ha de treballar pels objectius generals en matèria preventiva de la UB, establerts al Pla, en 

els quals estem compromesos tot el personal que hi treballa i els usuaris, i que són els següents:

Vetllar per la millora de la qualitat de vida dels seus treballadors tenint com a fita més important la no 

existència d'accidents i incidents;

Complir amb la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals;

Disminuir els accidents i els costos econòmics que originen en els treballadors, en la institució i, en la 

societat en general; 

Fomentar el desenvolupament de la prevenció en l'àmbit de la docència i de la recerca per integrar 

aquest valor en els alumnes i, en conseqüència, difondre�ls a la societat en general; i

Vetllar pel manteniment d'uns estàndards de qualitat en el desenvolupament de la docència i  de la 

recerca per tal de garantir la seguretat i salut dels estudiants.

Objectiu

Indicar les funcions i responsabilitats en matèria preventiva del o de la Cap de les unitats administratives i 

tècniques dins l�estructura organitzativa específica en matèria de prevenció de riscos laborals de la UB i 

donar- ne difusió.

Funcions i responsabilitats en matèria preventiva

Tal com detalla el Pla de Prevenció, els o les caps de les unitats administratives i tècniques de gestió són 

responsables de la seguretat i la salut en la seva unitat, sota la direcció i la coordinació de la gerència. 

De forma general, les seves funcions són:

Aplicar la política preventiva de la UB a la unitat administrativa o tècnica de gestió, mitjançant el 

desplegament del Pla de prevenció, i vetllar perquè es compleixi.

Assegurar els recursos econòmics necessaris per al desenvolupament de l�activitat preventiva a la unitat.

Dur a terme les accions que escaiguin en matèria preventiva a la unitat administrativa o tècnica de 

gestió. Aquesta activitat ha de fer-la de manera coordinada amb:

o El o la gerent, en allò que afecti actuacions que requereixin la seva col·laboració.
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o El o la responsable del centre, si escau.

o El Servei de Prevenció
1
, en allò que afecti l�assessorament tècnic, la priorització d�activitats 

preventives i altres temes relacionats.

Vetllar perquè es compleixin les funcions i les responsabilitats en matèria de seguretat i salut del 

personal de la unitat administrativa i tècnica de gestió.

Assumir el control i fer el seguiment de la coordinació d�activitats en matèria de seguretat i salut amb 

persones, empreses i entitats externes, a més de grups de recerca que desenvolupen la seva activitat a 

la unitat administrativa i tècnica per a la gestió.

Estar preparat i donar resposta davant les emergències que afectin la unitat:

o Col·laborar en l�elaboració i en la implantació del Pla d�autoprotecció.

o Assumir les responsabilitats i les funcions recollides en el Pla d�autoprotecció.

o Fer participar el personal de la unitat administrativa o tècnica per a la gestió en els simulacres.

Participar en l�elaboració, la difusió i la supervisió del compliment de les instruccions operatives 

aprovades que afectin la unitat administrativa o tècnica per a la gestió.

Facilitar i controlar la utilització correcta dels equips de treball i de protecció, i comprovar que el 

personal de la unitat compleix les normes de prevenció.

Gestionar la documentació que el sistema de gestió de la prevenció estableixi.

Potenciar, facilitar i garantir que el personal de la unitat administrativa o tècnica per a la gestió rebi 

formació en matèria de seguretat i salut laboral.

Col·laborar en les investigacions d�accidents i d�incidents.

Col·laborar en la realització de les avaluacions de riscos, i gestionar i supervisar l�execució de les 

mesures correctores que se�n derivin.

Participar en les auditories internes i externes en matèria de seguretat i salut laboral.

Altra documentació relacionada

� Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals

� Declaració de la Política de Prevenció de Riscos Laborals de la UB aprovada per la Junta de Govern 

en data 13 de juliol de 2000

� Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

� Acord, de 7 de novembre de 2011, del Consejo de Universidades, que estableix directrius per a 

l�adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a la universitat, de promoció i extensió de la 

cultura preventiva a la comunitat universitària.

� Instrucció Operativa IT/ZUB/SEG/018 sobre organització preventiva a la UB.

1
El Servei de Prevenció (OSSMA) elaborarà la documentació adient per tal que puguin sistematitzar-se els procediments relatius a la 

prevenció de riscos laborals a fi i efecte de facilitar el compliment d�algunes de les funcions assignades. Els procediments seran informats 

pel Comitè de Seguretat i Salut i aprovats per l�òrgan que correspongui. 
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Antecedents

La Universitat de Barcelona és un òrgan d�estructura complexa, tant des del punt de vista de l�activitat que 

desenvolupa com per la seva organització i per la diversitat d�usuaris.

Per tal de complir de forma adient les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, és 

imprescindible disposar d�una estructura organitzativa específica la qual va ser definida pel Pla de Prevenció

-obligatori per a totes les empreses d�acord amb l�art. 16 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals-,

aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

Aquesta estructura ha de treballar pels objectius generals en matèria preventiva de la UB, establerts al Pla, en 

els quals estem compromesos tot el personal que hi treballa i els usuaris, i que són els següents:

Vetllar per la millora de la qualitat de vida dels seus treballadors tenint com a fita més important la no 

existència d'accidents i incidents;

Complir amb la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals;

Disminuir els accidents i els costos econòmics que originen en els treballadors, en la institució i, en la 

societat en general; 

Fomentar el desenvolupament de la prevenció en l'àmbit de la docència i de la recerca per integrar 

aquest valor en els alumnes i, en conseqüència, difondre�ls a la societat en general; i

Vetllar pel manteniment d'uns estàndards de qualitat en el desenvolupament de la docència i  de la 

recerca per tal de garantir la seguretat i salut dels estudiants.

Objectiu

Indicar les funcions i responsabilitats en matèria preventiva de la Comissió de Recerca dins l�estructura 

organitzativa específica en matèria de prevenció de riscos laborals de la UB i donar-ne difusió.

Funcions i responsabilitats en matèria preventiva

A l�article 100.8 de l�Estatut de la UB s�estableix que la Universitat de Barcelona vetlla perquè el 

desenvolupament de la recerca es dugui a terme garantint la seguretat i la salut del personal implicat, i el 

respecte del medi ambient i l�article 105.4.h detalla que és funció de la Comissió de Recerca proposar al 

Consell de Govern els criteris generals relatius a les condicions mínimes exigibles per al desenvolupament de 

la recerca, de manera que es garanteixi la seguretat de tot el personal, així com la preservació del medi 

ambient.
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La Comissió de Recerca, com a òrgan que fa el seguiment de les activitats de recerca i de la transferència de 

coneixement de la UB, és la responsable d�establir els estàndards sobre les condicions mínimes necessàries 

per garantir que les activitats de recerca que es duen a terme a la UB complexin la normativa de seguretat, 

salut i medi ambient, a més de fer-ne el control i el seguiment.

De manera general, la Comissió de Recerca té les funcions i responsabilitats següents: 

Establir les directrius generals que ha de complir qualsevol activitat de recerca en matèria de 

seguretat i salut.

Vetllar perquè els espais on es desenvolupa la recerca disposin de les infraestructures adequades 

per treballar en condicions de seguretat i salut
1
.

Altra documentació relacionada

� Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

� Declaració de la Política de Prevenció de Riscos Laborals  de la UB aprovada per la Junta de Govern 

en data 13 de juliol de 2000.

� Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011

� Acord, de 7 de novembre de 2011, del Consejo de Universidades, que estableix directrius per a 

l�adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a la universitat, de promoció i extensió de la 

cultura preventiva a la comunitat universitària.
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Antecedents

La Universitat de Barcelona és un òrgan d�estructura complexa, tant des del punt de vista de l�activitat que 

desenvolupa com per la seva organització i per la diversitat d�usuaris.

Per tal de complir de forma adient les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, és 

imprescindible disposar d�una estructura organitzativa específica la qual va ser definida pel Pla de Prevenció,

obligatori per a totes les empreses d�acord amb l�art. 16 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, 

aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

Aquesta estructura ha de treballar pels objectius generals en matèria preventiva de la UB, establerts al Pla, en 

els quals estem compromesos tot el personal que hi treballa i els usuaris, i que són els següents:

Vetllar per la millora de la qualitat de vida dels seus treballadors tenint com a fita més important la no 

existència d'accidents i incidents;

Complir amb la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals;

Disminuir els accidents i els costos econòmics que originen en els treballadors, en la institució i, en la 

societat en general; 

Fomentar el desenvolupament de la prevenció en l'àmbit de la docència i de la recerca per integrar 

aquest valor en els alumnes i, en conseqüència, difondre�ls a la societat en general; i

Vetllar pel manteniment d'uns estàndards de qualitat en el desenvolupament de la docència i  de la 

recerca per tal de garantir la seguretat i salut dels estudiants.

Objectiu

Indicar les funcions i responsabilitats en matèria preventiva dels Grups de Recerca dins l�estructura 

organitzativa específica en matèria de prevenció de riscos laborals de la UB i donar-ne difusió.

Funcions i responsabilitats en matèria preventiva

D�acord amb l�article 108.4. de l�Estatut de la UB, els grups de recerca han de garantir que les seves activitats 

es duen a terme en el marc de les polítiques de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient de 

la Universitat de Barcelona. 

Tal com indica l�Acord del Consejo de Universidades, tot projecte d�investigació
1

requerirà per a la seva aprovació i 

dotació, relacionar a la seva memòria de presentació la identificació dels perills per a la seguretat i la salut, la 

gestió dels residus perillosos generats, i les mesures preventives existents i proposades per al seu control, 

anteposant els mitjans de protecció col·lectiva a la individual, amb expressió en tots els casos de la dotació 

pressupostària necessària així com la idoneïtat del lloc de treball o dotació prevista per a la seva adequació.

El Pla de Prevenció recull, així mateix, que el o la responsable del grup de recerca ha de garantir que les 

activitats de recerca que duu a terme el seu grup compleixin la normativa de seguretat, salut i medi ambient. De 

manera general, aquest responsable té les funcions i responsabilitats següents:

Aplicar i supervisar la política preventiva de la UB al grup.

Assegurar els recursos econòmics necessaris per al desenvolupament de l�activitat preventiva al grup de recerca.
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Dirigir i coordinar l�activitat preventiva del projecte de recerca. Aquesta activitat ha de dur-la a terme en 

col·laboració amb:

o Els directors o les directores de departament, els o les responsables dels serveis del centre i, si 

escau, la Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient de departament.

o El degà/na o el director/a del centre, directament o bé a través de la Comissió de Seguretat, Salut i 

Medi Ambient de centre, si n�hi ha.

o El Servei de Prevenció
2
, en allò que afecti l�assessorament tècnic, la priorització d�activitats 

preventives i altres temes relacionats.

Controlar i supervisar l�acompliment de les funcions i responsabilitats en matèria de seguretat i salut del 

personal del grup de recerca.

Participar en l�elaboració, la difusió i la supervisió de les instruccions operatives pròpies o generals de la 

UB aprovades, i vetllar perquè les persones que integren el grup de recerca les compleixen.

Vetllar per la utilització correcta dels equips de treball i de protecció, i comprovar que el personal 

compleix les normes de prevenció.

Estar preparat i donar resposta davant les emergències que afectin el grup de recerca:

o Col·laborar en l�elaboració i en la implantació del Pla d�autoprotecció.

o Assumir les responsabilitats i les funcions recollides en el Pla d�autoprotecció.

o Fer participar al personal del grup de recerca en els simulacres.

Col·laborar en les investigacions d�accidents i d�incidents.

Gestionar la documentació que el sistema de gestió de la prevenció estableixi. 

Potenciar, facilitar i garantir que el personal del grup de recerca rebi formació en matèria de seguretat i 

salut laboral.

Col·laborar en la realització de les avaluacions de riscos, i gestionar i supervisar l�execució de les 

mesures correctores que se�n derivin.

Participar en les auditories periòdiques en matèria de seguretat i salut laboral.

Altra documentació relacionada

� Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals

� Declaració de la Política de Prevenció de Riscos Laborals  de la UB aprovada per la Junta de Govern en 

data 13 de juliol 2000

� Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011

� Acord, de data 7 de novembre de 2011, del Consejo de Universidades, que estableix directrius per a 

l�adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a la universitat, de promoció i extensió de la 

cultura preventiva a la comunitat universitària.

� Instrucció Operativa IT/ZUB/SEG/018 sobre organització preventiva a la UB
 
1 

Pendent d�implantació per part del Consejo de Universidades
2

El Servei de Prevenció (OSSMA) elaborarà la documentació adient per tal que puguin sistematitzar-se els procediments relatius a la 

prevenció de riscos laborals a fi i efecte de facilitar el compliment d�algunes de les funcions assignades. Els procediments seran informats

pel Comitè de Seguretat i Salut i aprovats per l�òrgan que correspongui. 
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Antecedents

La Universitat de Barcelona és un òrgan d�estructura complexa, tant des del punt de vista de l�activitat que 

desenvolupa com per la seva organització i per la diversitat d�usuaris.

Per tal de complir de forma adient les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, és 

imprescindible disposar d�una estructura organitzativa específica la qual va ser definida pel Pla de 

Prevenció -obligatori per a totes les empreses d�acord amb l�art. 16 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 

Riscos Laborals-, aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

Aquesta estructura ha de treballar pels objectius generals en matèria preventiva de la UB, establerts al Pla, 

en els quals estem compromesos tot el personal que hi treballa i els usuaris, i que són els següents:

Vetllar per la millora de la qualitat de vida dels seus treballadors tenint com a fita més important la 

no existència d'accidents i incidents;

Complir amb la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals;

Disminuir els accidents i els costos econòmics que originen en els treballadors, en la institució i, en 

la societat en general; 

Fomentar el desenvolupament de la prevenció en l'àmbit de la docència i de la recerca per integrar 

aquest valor en els alumnes i, en conseqüència, difondre�ls a la societat en general; i

Vetllar pel manteniment d'uns estàndards de qualitat en el desenvolupament de la docència i  de la 

recerca per tal de garantir la seguretat i salut dels estudiants.

Objectiu

Indicar les funcions i responsabilitats en matèria preventiva del PDI i del PAS dins l�estructura organitzativa 

específica en matèria de prevenció de riscos laborals de la UB i donar-ne difusió.

Funcions i responsabilitats en matèria preventiva

L�Estatut de la UB reconeix el dret de tot el PDI (art. 138.1.j i 138.2.f) i PAS (art. 163.2.f i 163.3.d) de la UB a 

gaudir de la informació i de la protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina. Així mateix, també 

s�estableix l�obligació que té el personal de conèixer les normes de seguretat del centre i de fer un ús 

adequat dels recursos, els mitjans, les instal·lacions i els serveis que la UB li posa a l�abast.

De manera general, els deures que recull el Pla de Prevenció tant del PDI com del PAS de la UB són
1
:

Complir les directrius que emet el personal responsable de la prevenció.

Utilitzar la maquinària, les instal·lacions, les substàncies i els equips de protecció, d�acord amb les 

instruccions rebudes.
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Estar preparats i donar resposta davant les emergències que els afectin:

o Conèixer i seguir l�operativa d�actuació en cas d�emergència al centre.

o Assumir les responsabilitats i les funcions recollides en el Pla d�autoprotecció.

o Participar en els simulacres d�emergència periòdics. 

Assistir a les activitats formatives en matèria de seguretat i salut a la feina, i seguir els principis 

preventius tractats en la formació, incorporant-los en l�activitat diària.

Col·laborar amb el personal responsable de les avaluacions de risc, i amb les investigacions 

d�incidents i accidents de treball.

Informar l�OSSMA sobre qualsevol situació que, a parer seu, comporti, per motius raonables, un risc 

per a la seguretat i la salut.

En les activitats docents que desenvolupin, el PDI i el PAS seran responsables de transmetre a 

l�alumnat les normes de prevenció que escaiguin i de fer que es compleixin.

Específicament per a la tasca docent, l�Acord del Consejo de Universidades recull, en base a l�establert pel 

RD 1791/2010 pel que s�aprova El Estatuto del Estudiante Universitario, que les universitats facilitaran  

formació als estudiants universitaris sobre prevenció de riscos laborals, així com els mitjans que garanteixin 

la seva salut i seguretat en el desenvolupament de les seves activitats d�aprenentatge.

En el cas de pràctiques de laboratoris, tallers i treballs de camp, serà el personal docent responsable 

d�aquestes, l�encarregat de garantir el compliment dels principis de l�acció preventiva establerts a l�article 15 

de la LPRL, així com de vetllar pel compliment dels codis de bones pràctiques en el seu desenvolupament.

Altra documentació relacionada

� Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals

� Declaració de la Política de Prevenció de Riscos Laborals de la UB aprovada per la Junta de 

Govern en data 13 de juliol de 2000.

� Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

� Acord de data 7 de novembre de 2011, del Consejo de Universidades, que s�estableix directrius per 

a l�adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a la universitat, de promoció i extensió 

de la cultura preventiva a la comunitat universitària.

� Instrucció Operativa IT/ZUB/SEG/018 sobre organització preventiva a la UB

 

1
El Servei de Prevenció (OSSMA) elaborarà la documentació adient per tal que puguin sistematitzar-se els procediments relatius a la 

prevenció de riscos laborals a fi i efecte de facilitar el compliment d�algunes de les funcions assignades. Els procediments seran 

informats pel Comitè de Seguretat i Salut i aprovats per l�òrgan que correspongui.
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Antecedents

La Universitat de Barcelona és un òrgan d�estructura complexa, tant des del punt de vista de l�activitat que 

desenvolupa com per la seva organització i per la diversitat d�usuaris.

Per tal de complir de forma adient les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, és 

imprescindible disposar d�una estructura organitzativa específica la qual va ser definida pel Pla de 

Prevenció -obligatori per a totes les empreses d�acord amb l�art. 16 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 

Riscos Laborals-, aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

Aquesta estructura ha de treballar pels objectius generals en matèria preventiva de la UB, establerts al Pla, 

en els quals estem compromesos tot el personal que hi treballa i els usuaris, i que són els següents:

Vetllar per la millora de la qualitat de vida dels seus treballadors tenint com a fita més important la 

no existència d'accidents i incidents;

Complir amb la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals;

Disminuir els accidents i els costos econòmics que originen en els treballadors, en la institució i, en 

la societat en general; 

Fomentar el desenvolupament de la prevenció en l'àmbit de la docència i de la recerca per integrar 

aquest valor en els alumnes i, en conseqüència, difondre�ls a la societat en general; i

Vetllar pel manteniment d'uns estàndards de qualitat en el desenvolupament de la docència i  de la 

recerca per tal de garantir la seguretat i salut dels estudiants.

Objectiu

Indicar les funcions i responsabilitats en matèria preventiva de l� Alumnat, com a usuari i com a element que 

forma part de l�estructura organitzativa específica en matèria de prevenció de riscos laborals de la UB, i 

donar-ne difusió.

Funcions i responsabilitats en matèria preventiva

L�Estatut de la UB reconeix a l�article 124.1.l el dret de l�alumnat de la UB a gaudir de la informació i de la 

protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en les seves activitats. Així mateix, també s�estableix a 

l�article 124.2.g l�obligació que té l�alumnat de conèixer les normes de seguretat del centre i de fer un ús 

adequat dels recursos, els mitjans, les instal·lacions i els serveis que la UB li posa a l�abast. 

Dins d�aquest aspecte, l�Acord del Consejo de Universidades detalla que els estudiants estaran obligats a 

conèixer i complir les normes internes sobre seguretat i salut, especialment les que es refereixen a l�ús de 

laboratoris de pràctiques i entorns d�investigació.
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Pel que respecta al Pla de Prevenció, de manera general, els deures recollits en aquest per a l�alumnat 

són
1
:

Complir les directrius que emet el personal responsable de la prevenció.

Utilitzar la maquinària, les instal·lacions, les substàncies i els equips de protecció, d�acord amb les 

instruccions rebudes.

Estar preparat i donar resposta davant les emergències que l�afectin:

o Conèixer i seguir l�operativa d�actuació en cas d�emergència al centre.

o Participar en els simulacres d�emergència periòdics.

Informar sobre qualsevol situació que, a parer seu, comporti, per motius raonables, un risc per a la 

seguretat i la salut.

Col·laborar amb el personal responsable de les avaluacions de risc.

Tanmateix, els alumnes hauran de conèixer i complir tota la normativa i procediments que s�elaborin per al 

desenvolupament de forma segura de les activitats que hagin de realitzar. Això inclou tant les activitats a 

realitzar dins els espais de la pròpia Universitat: laboratoris, tallers o altres espais, com en espais externs: 

sortides de camp, visites a museus, etc..

Altra documentació relacionada

� Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

� Declaració de la Política de Prevenció de Riscos Laborals  de la UB aprovada per la Junta de 

Govern en data 13 de juliol de 2000.

� Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona aprovat pel Consell de Govern el 7 de juny de 2011.

� Acord, de 7 de novembre de 2011, del Consejo de Universidades, pel que s�estableixen directrius 

per a l�adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a la universitat, de promoció i 

extensió de la cultura preventiva a la comunitat universitària.

� Instrucció Operativa IT/ZUB/SEG/018 sobre organització preventiva a la UB 
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El Servei de Prevenció (OSSMA) elaborarà la documentació adient per tal que puguin sistematitzar-se els procediments relatius a la 

prevenció de riscos laborals a fi i efecte de facilitar el compliment d�algunes de les funcions assignades. Els procediments seran 
informats pel Comitè de Seguretat i Salut i aprovats per l�òrgan que correspongui.


