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COORDINACIÓ D’ACTIVITAT PREVENTIVA  

EMPRESES EXTERNES AMB DIFERENT ACTIVITAT 
Donada la situació encara excepcional en la que ens trobem i un cop activat el Pla de 
desescalada del confinament de la Universitat de Barcelona, per a la tornada gradual a la 
normalitat, i en compliment d’allò establert per l’article 24 de la Llei 31/95 de 8 de novembre 
desenvolupat en el RD 171/2004, de 30 de gener, de Coordinació d’Activitats Empresarials, 
en tant que és empresa subcontractada per aquesta Universitat i que desenvolupa la seva 
activitat en diferents centres de la UB, els informem de les actuacions preventives 
establertes. 
   

1. Les empreses subcontractades han de complir els requeriments legals especificats 
a la Llei 31/1995 de 8 de novembre, en matèria de prevenció de riscos laborals, així 
com el RD 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials i estar en capacitat de 
certificar-ho documentalment. 

 

2. Únicament podrà accedir als centres el personal de les empreses subcontractades que 
estigui prèviament autoritzat pel Rectorat per a cada fase Veure imatge 1.  

Per a la seva autorització les empreses tenen l’obligació de facilitar: 

- Les dades del personal a qui s’hagi d’autoritzar l’accés. 

- Informar de l’existència de personal especialment sensible i personal pertanyent als 
grups vulnerables front als riscos de la Covid-19 definits pel Ministeri de Sanitat. 

A més, les empreses estan obligades i han de garantir: 

- Que han facilitat informació i formació al seu personal sobre els riscos i les mesures 
de protecció a adoptar, i específicament sobre les mesures de seguretat i salut i les 
recomanacions de les autoritats sanitàries relacionades amb la COVID-19. (Aquesta 
informació s’adaptarà, si escau, als requeriments de la UB en general i, en particular 
a cada una de les fases de reincorporació del seu personal). 

- Que tot el personal complirà les mateixes normes de seguretat establertes amb 
caràcter general per al personal de la UB. 

- Que  ha informat al seu personal que en cap cas es podrà incorporar a treballar a la 
UB:  

o Si presenta simptomatologia compatible amb  la Covid-19. 

o Si conviu o ha estat en contacte els darrers 14 dies amb persones que 
presentin símptomes, fins que finalitzi el termini de seguretat recomanat per 
les autoritats sanitàries. 

- Que ha subministrat el material de protecció adient a la tasca a realitzar, així com el 
necessari per afrontar els riscos derivats de la situació d’alerta sanitària ocasionada 
per la Covid-19, en consonància amb allò establert per part de la UB. 
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- Que d’acord amb les directrius establertes pel Ministerio de Sanidad, el servei de 

prevenció propi o aliè contractat per l’empresa, ha avaluat en relació al personal que 
s’incorporarà a la UB, la possible  presència de personal especialment sensible en 
relació a la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, i l’empresa ha adoptat, si escau, 
les mesures preventives corresponents que permetin realitzar el treball sense elevar 
el risc per a la salut del personal.   

- Que informarà de manera immediata de la detecció de possibles casos de Covid-19 
entre el personal que presta servies a qualsevol de les instal·lacions de la UB. 

 

 
 
 

Mesures preventives 
Tot i que s’ha previst la reincorporació del personal i la tornada a la normalitat de les activitats 
de forma progressiva i per fases, les mesures preventives a aplicar per part del personal de 
les empreses externes amb diferent activitat seran en tot moment les que s’indiquen a 
continuació, entenent que poden veure’s modificades si canvien les condicions o si les 
autoritats sanitàries així ho indiquen: 

 
Mesures preventives bàsiques que s’han d’acomplir en tot moment: 
 
 Manteniment de la distància interpersonal segura (>1.5m) respecte d’altres persones 

sempre que sigui possible i fer ús de mascareta quirúrgica en les situacions en que això 
no ho sigui. 
 

 Rentat freqüent i exhaustiu de les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic1 
 

 Portar ben posada la mascareta. 
 

 
 
 

 
1 És important deixar assecar be el gel hidroalcohòlic i no fer servir, de forma immediata cap equip que pugui 
tenir foc o flama. 

FASES DEL PROCÉS DE DESESCALADA ESTABLERT PER LA UB 
 
Fase 1. Manteniment dels serveis crítics essencials amb tancament d’edificis i instal·lacions mentre es 
prepara la desescalada (des del 13 de març i fins que s’iniciï la fase 2). 
 
Fase 2. Obertura parcial d’edificis i instal·lacions per a tasques de recerca imprescindibles que no es 
puguin desenvolupar a distància (en principi s’iniciarà la segona quinzena de maig 2020). 
 
Fase 3. Obertura d’edificis i instal·lacions i retorn gradual del PDI i el PAS a l’activitat presencial (en 
principi la primera quinzena de juny 2020). 
 
Fase 4. Retorn a la docència presencial i recuperació de l’activitat ordinària (en principi el proper 
setembre 2020). 

Imatge 1 
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Normes addicionals als centres UB per a la minimització del risc de contagi: 
 
 Quan accediu al centre heu de desinfectar-vos bé les mans amb gel hidroalcohòlic i 

deixar-lo assecar abans de fer qualsevol activitat. 
 

 Heu de posar-vos mascareta quirúrgica a l’entrada, i portar-la posada sempre i 
independentment de la distància, d’acord amb la normativa actual: 
Resolució SLT/1648/2020 

 
La mascareta quirúrgica l’heu d’anar renovant en funció del seu ús2. 

 
 Heu de rentar-vos bé les mans amb freqüència, i sempre que: 

 
o Hagueu anat al lavabo 
o Després de tossir, esternudar o mocar-se 
o Abans de menjar o de manipular aliments 
o Després de manipular deixalles o escombraries 
o Després d’embrutar-se les mans 

 
 Heu de posar-vos guants si: 

 
o Rebeu material o paquets (que haureu de desinfectar abans de manipular sense 

els guants). 
o Feu servir equips, eines o materials d’ús comú (que haureu de desinfectar amb 

una tovalloleta impregnada en gel hidroalcohòlic o amb altres tipus de 
desinfectants d’ús habitual abans i després de fer-los servir). 

o Desinfecteu espais, taules, etc. amb productes químics com ara solució de lleixiu 
diluït o altres. (en aquest cas heu de fer servir també ulleres de protecció o 
pantalla facial). 

 
No és aconsellable l’ús continu de guants, donat que només serveixen de protecció si 

es fan servir correctament i poden generar una falsa sensació de seguretat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Les mascaretes quirúrgiques han de renovar-se diàriament, especialment si es fan servir durant tota la jornada 
laboral. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803866.pdf
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Altres mesures d’acompliment obligatori 

 Els treballs del personal de les empreses subcontractades no comportarà en cap cas 
un risc per a ells mateixos ni per a altres usuaris o qualsevol dany a les instal·lacions. 

 Les activitats del personal de les empreses subcontractades durant les fases de 
reincorporació es duran a terme únicament si es disposa del material de protecció 
indicat i seguint les mesures indicades al següent punt. 

 No esta permès l’accés a zones de risc ni les activitats considerades d’especial risc 
(zones desprotegides de les cobertes, treballs en alçada, treballs en espais confinats, 
activitats amb equips o instal·lacions perilloses que puguin donar lloc a l’activació dels 
sistemes de detecció i alarma o a qualsevol situació d’emergència) durant la fase 2 de 
la desescalada del confinament i únicament amb permís dels responsables del centre 
durant les fases 3 i 4. 

 En cas de que el personal de les empreses subcontractades amb accés als centres 
durant les fases de desescalada del confinament detecti una situació de risc, haurà de 
comunicar-la immediatament als responsables dels centres, al seu Responsable, al seu 
Servei de Prevenció i a l’OSSMA a través dels documents als que pot accedir mitjançant 
l’enllaç indicat en el punt 2 (procediment CAE). 

 
  
Us recordem  

1. Que el protocol d’actuació de la UB davant l’activació d’alerta sanitària per SARS-
CoV2 i la resta d’informacions que s’actualitzaran segons les directrius de les autoritats 
sanitàries continuen estant disponibles i les podeu consultar a la web: 
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/ 

I per a qualsevol consulta de l’àmbit de prevenció de riscos laborals: 
ossma.coordinacio@ub.edu / ossma@ub.edu 

 

2.  Que a l’apartat de tràmits de la pàgina web de l’OSSMA disposeu del Procediment de 
coordinació d’activitats preventives on les empreses subcontractades poden trobar 
la documentació completa de: (http://www.ub.edu/ossma/coordinacio-activitats-
empresarials-cae/)   

o normes d’actuació en cas d’emergència de cadascun dels centres de la UB,  
o manual amb les mesures preventives i normes d’actuació als centres de treball,  
o les normes específiques per al desenvolupament d’activitats a diferents àrees de 

treball,  
o i l’accés als documents de notificació d’accidents i comunicació de riscos.  
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