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Introducció 
L’objectiu d’aquesta memòria és recollir en un document únic la informació 
que consta a l’Àrea de Prevenció i Assistència sobre l’activitat preventiva duta 
a terme a la UAB en el decurs de l’any 2012. 
 
Amb aquesta memòria anual, la UAB acompleix les obligacions que fixa 
l’article 39.2 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, així com 
l’article 15.5 del reglament dels serveis de prevenció, aprovat per RD 39/1997 
de 17 de gener. 
 
La Memòria inclou dades quantitatives, a més de la informació qualitativa, per 
tal de facilitar el coneixement de l’activitat preventiva anual al Comitè de 
Seguretat i Salut i als responsables acadèmics i d’administració, així com a 
tots els empleats i empleades de la UAB, un cop publicada a la intranet. 
 
Aquest any s’ha reforçat el seguiment específic per fer aflorar més les 
actuacions de millora i les mesures correctores implantades. Aquest fet encara 
ha fet més evident la necessitat de millorar els mitjans tecnològics disponibles 
per tal d’aconseguir una gestió més acurada i concreta de la informació. 
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1 Objectius de gestió
Els objectius de gestió de 2012 es 
van definir atenent els compromisos 
del Pla Director impulsat per l’Equip 

de Govern de la UAB i en el context 
dels objectius de la Gerència 
 

 
 
1.1 Aprovació i difusió del pla de prevenció 
El Pla de Prevenció de la UAB es va aprovar per Acord 49/2012 del Consell de 
Govern del 25 d’abril, previ informe favorable de la Comissió d’Economia i 
Organització de 27 de març. 
 
 
1.2 Fer el desplegament i la difusió dels procediments normalitzats de 
treball (PNT) del sistema general de gestió de la PRL 
El 22 de maig es va aprovar el procediment per l’elaboració de plans 
d’autoprotecció (PGP.PAU.01/11.V1).  
El 6 de juny es va aprovar el procediment per la gestió administrativa dels 
accidents laborals (PGP.ACC.02/11). 
S’ha redactat la proposta de procediment per l’elaboració de protocols locals 
per a emergències (PGP.PAU.02/11), que resta pendent de participació. 
 
 
1.3 Millorar el grau d’integració del sistema general de gestió de la 
prevenció, prioritzant unes línies de treball específiques 
Respecte les prioritats establertes, les activitats que s’han fet el 2012 són: 
 
a) Establir mecanismes per a la implementació efectiva dels PNT, en especial, 

del de seguiment de mesures correctores i del de recepció d’obres amb 
criteris de seguretat. 

Per millorar la implementació del procediment de seguiment de mesures 
correctores (PGP.SEG.01/09 de l’1/7/2010), el 2012 es consolida el programa 
de acollides (noves incorporacions a centre dels administradors i 
administradores) on s’informa de la importància i de com gestionar les 
avaluacions de riscos, les propostes de millora (retorn de les taules 
correctament informades). També en determinats casos (avaluacions de risc 
extenses o amb peculiaritats, o amb responsable recentment 
incorporat/da,...), si s´escau,la tramesa de l’avaluació s’acompanya d’una 
trucada personal al responsable del seguiment recordant els passos establerts 
i oferint l’assessorament que calgui per garantir que es planifiqui i implementi 
l’activitat correctiva. 
 
El 2012 s’ha iniciat el seguiment personalitzat i sistemàtic de les taules de 
planificació de mesures correctores (TPMC). Es tracta d’un circuit de 
recordatoris a fi d’incrementar les respostes i que es prioritzi la necessitat de 
posicionament respecte a les mesures proposades. L’experiència es va iniciar 
al juliol i s’ha fet el seguiment de 14 taules de les que se n’han retornat 5. 
 
Aquests recordatoris han tingut un efecte col·lateral positiu a les 
administracions i als serveis especialment sensibilitzats doncs han retornat 
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signades altres TMC pendents, si bé amb defectes d’informació essencials pel 
que fa a costos econòmics, terminis o tipus de mesures, entre d’altres.  
El programa ha servit per identificar alguns problemes de fons que dificulten 
les respostes, el que ha tingut com a conseqüència modificar alguns sistemes 
de tramesa de les taules. També hi ha casos en que s’ha evidenciat un 
desacord en el sistema de seguiment amb les administracions, serveis i 
oficines.En l´apartat 4.1 s´especifiquen les dades del seguiment de l´any. 
 
Es conclou, en definitiva, que cal continuar i insistir en la promoció de la 
cultura preventiva i en disposar de mitjans que facilitin la gestió de les TPMC. 
 
Pel que fa al procediment per a la recepció d’obres amb criteris de seguretat 
(PGP.OBR.01/2011 de 23/6/2011), el grup d'obres, com a tal, ha seguit fent 
reunions periòdiques i dins el programa establert el grup de treball ha fet 
visites de camp per avaluar obres ja acabades. 
 
D’acord amb les conclusions del grup, s’ha establert un mecanisme 
d’informació periòdic sobre les obres previstes, mitjançant informe del 
representant de la DAL a les sessions ordinàries del CSS. Aquest sistema 
d’informació es va iniciar a la sessió ordinària del primer trimestre de l’any. 
 
b) Fer sessions personalitzades de lliurament de les avaluacions de riscos.  
No s’ha establert durant l’any cap pla general d’actuació en aquest sentit. El 
procés, en cas de donar-se s’ha dut a terme durant el seguiment de les taules 
de planificació de mesures correctores. 
 
c) Establir els circuits que garanteixin l’adequació dels llocs de treball quan 

així ho determini la vigilància de la salut. 
El circuit PGP.PTS.01/08 per a la protecció dels treballadors especialment 
sensibles als riscos derivats del lloc de treball estableix el procediment que cal 
aplicar. El seguiment de la implementació de les recomanacions dels informes 
de la Unitat de Salut Laboral es fa mitjançant coordinacions amb recursos 
humans i les visites de seguiment a vigilància de la salut. 
 
S’observa, però, que al voltant de l’especial sensibilitat es presenta tota una 
tipologia de situacions diverses que poden derivar de situacions de inadaptació 
o de problemes d’organització del treball, amb la conclusió que cal establir els 
mecanismes alternatius per reconduir les situacions en la seva fase inicial i 
evitar riscos sobre la salut de les persones. 
 
d) Establir un circuit d’intercanvi de documentació pel que fa a coordinació 

d’activitats empresarials per a dur a terme activitats externes (personal de 
dins que marxa fora) 

Es manté el seguiment de com s’està implantant la Guia editada el 2010 i 
s’han dut a terme protocols específics amb les institucions més habituals amb 
l’objectiu de facilitar la tramesa de documentació i garantir la seguretat i salut 
dels empleats en les instal·lacions alienes a la UAB. Aquest programa es 
extensiu per l’alumnat de la UAB que van a fer pràctiques en empreses 
externes. 
 
e) Integrar clàusules preventives en els convenis de recerca. 
Un cop establert l’acord amb l’àmbit de recerca, resta pendent de verificar el grau 
d’implantació de les clàusules pactades. 
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f) Integrar clàusules preventives en els processos de contractació tant de 
PAS, com de PDI com de capítol VI pel que fa a la prevenció de riscos. 

Aquest document està pendent, si bé en les noves contractacions es fomenta 
que es doni informació preventiva. També es treballa conjuntament amb l’Àrea 
d’Organització i Planificació en l’elaboració del Manual d’Acollida. 
 
 
1.4 Completar el desplegament dels comitès de seguretat de centre 
(CSC) pendents 
No s’han ampliat els CSC ja existents l’any 2011. Es continua amb les reunions 
periòdiques dels existents.  
 
 
1.5 Disposar d’una extranet que, en especial, permeti la difusió de 
material en matèria de coordinació d’activitats i d’autoprotecció 
En el decurs del 2012 s’ha iniciat la creació d’una web per facilitar la 
informació preventiva, si bé el projecte està en fase d’anàlisi amb motiu dels 
condicionants plantejats per l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
 
1.6 Mantenir el pla de treball per a la redacció dels plans 
d’autoprotecció locals pendents 
Durant l’any s’ha finalitzat la redacció dels plans locals pendents. A l’apartat 
dedicat a l’autoprotecció consten detallades les diferents accions al respecte. 
 
 
1.7 Implementar una versió nova de l’aplicació informàtica Salus 
La nova versió està en procés amb continues revisions i modificacions. 
 
 
1.8 Aprofundir en la coneixença del programa Hominis per tal 
d’obtenir una informació qualificada respecte a les dades que cal 
consignar en les avaluacions de riscos 
En el decurs del 2012 s’ha constatat que el programa Hominis no té capacitat 
per gestionar la prevenció si bé permetria el registre d’algunes de les fites 
preventives més significatives sempre que s’analitzi a fons l’estructura de la 
base de dades. 

Donades les prioritats del projecte, les expectatives de millorar els sistemes 
d’informació necessàries pel sistema de gestió de la prevenció dels riscos 
laborals han quedat aturades durant l’exercici 2012. 
 
 
1.9 Revisar el mapa de riscos i fer propostes de vinculació amb les 
aplicacions informàtiques de recursos humans 
Objectiu pendent. La seva consecució depèn de l’objectiu anterior. 
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1.10 Actualitzar el procediment de la CIRCA per tal de millorar la seva 
eficàcia i integració al sistema general de gestió 
Objectiu pendent. 

 

1.11 Fer el seguiment de les propostes d'actuació de l'ISTAS. 
Objectiu parcialment pendent. 
 
 
1.12 Citar a les visites i lliurar els resultats del reconeixement de salut 
en format electrònic garantint la confidenciabilitat de dades. 
Aquest és un procés que està lligat a l’objectiu 1.7 anterior i que resta 
pendent. 
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2  Recursos humans i econòmics
Aquest capítol inclou les despeses 
reconegudes al pressupost de la 
UAB. S’informa de l’estat de 
despesa de les partides incloses; és 
a dir, les partides d’assignació 
finalista que atorga la UAB sota els 
conceptes del programa 8, 
Seguretat i Prevenció de riscos. El 

cost de les mesures implantades, ja 
sigui per la Direcció d’Arquitectura i 
Logística (DAL) o pels òrgans 
descentralitzats que siguin 
responsables d’aquestes mesures; 
en el supòsit que s’hagi informat al 
Servei de Prevenció consta a 
l’apartat 4. 

 
Distribució per Programes 2012 (2) 

 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 6 Total 

 

Personal(1) D.Funcionament Invers. 
reals   

PROGRAMA 8 : Programa de prevenció i salut laboral  
Àrea de Prevenció i 
Assistència 379.535,69    17.151,99  396.687,68 

Oficina de medi 
Ambient 342.106,54    14.283,83  356.390,37 

Comité de seguretat 
i Salut  2.100  2.100,00    

Comité de 
Bioseguretat  3.516  3.516,00    

Seguretat 
Laboratoris   120.000,00    120.000,00 

Programa de 
Prevenció Aliè  311.870,00  311.870,00    

Comissió 
d'Intervenció i 
Resolució de Casos 
d'assetjament 

 2.100,00     2.100,00    

Mesures 
preventives  71.250,00  71.250,00    

Servei assistencial 
de Salut 175.404,87    422.635,01 0,00 598.039,88 

Inversions en 
seguretat i 
prevenció   150.000,00 150.000,00 

Eliminació Residus  452.956,90  452.956,90 
Equips de protecció 
individual  11.121,79  11.121,79 

Total Programa 8 897.047,11 1.308.985,52 270.000,00 2.476.032,62 

    Unitat Tècnica de 
Protecció Radiològica 167.682,95    22.066,19 

 
189.749,14 

 

(1) La informació fa referència als recursos humans propis que finança la UAB.  
(2) Està pendent de fer-se el tancament comptable definitiu. Les dades són les 

distribuïdes i no les liquidades. 
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2.1 Convocatòries d’ajuts per a millora de la seguretat en laboratoris 
de recerca i docència 
Aquest any, s’ha recuperat la convocatòria d’ajuts per a la millora de la 
seguretat en els laboratoris de recerca i de docència per un import de 120.000 
euros que, a causa de les mesures provisionals d’ajornament de la despesa 
2011, no s’havia convocat.  
 
De la convocatòria es van rebre 124 peticions de 24 peticionaris per un import 
total de 216.301 euros, un compromís de cofinançament de 80.332,27 i un 
import sol·licitat de 135.968,95. 
 
Finalment es van atorgar 95 peticions de 21 peticionaris per un import total de 
188.757,68 i s’han atorgat 122.066,57 el que supera en part l’import de la 
convocatòria però s’inclourà el finançament dels diners no liquidats de la 
convocatòria d’ajuts de 2010. 

El finançament mitjà ha estat del 35,10%. Quan més alt el finançament més 
quantitat de projectes es poden incloure. 
 

Beneficiari Nombre de 
projectes Inversió 

BAVE 3 2.564,11 
Biologia Cel·lular 13 11.663,52 
Bioquímica i Biologia Molecular 5 7.888,78 
Ciència Animal i dels Aliments 6 8.288,60 
Deganat Biociències 6 15.366,49 
Deganat Ciències 4 12.692,57 
Deganat Comunicació 1 4.823,97 
Deganat Veterinària 10 41.350,09 
Direcció Enginyeria  1 2.383,70 
Enginyeria Química 6 7.556,91 
Estabulari 2 3.165,56 
Farmacologia 7 8.313,52 
Genetica 2 5.618,79 
Granges 1 9.706,62 
IBB 5 2.372,24 
Neurociències 6 19.287,32 
Psicobiologia 2 819,65 
Química 4 4.850,62 
S.Analisi Farmacs 1 559,02 
S.Anàlisi Química 3 8.432,30 
Sanitat i Anatomia Animals 7 11.053,30 
 95 188.757,68 
 
 
2.2 Convocatòries d’ajuts per a la compra d’equips de protecció 
individual 
La convocatòria es va aprovar en data 28 de novembre de 2012 per un import 
de 12.000 euros. 
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S’han avaluat 146 peticions per un import total de 14.770,95 euros. 
D’aquestes s’han resolt favorablement 127 peticions de 16 peticionaris per un 
import d’11.107,83. 
 
A causa de les retallades pressupostàries l’import de la partida va ser de 9.000 
euros però amb la recuperació de romanents de gestió la resolució ha estat de 
11.121,79€. 
 
Les causes de la denegació de les peticions han estat bàsicament que no eren 
equips de protecció individual destinats a treballadors o treballadores o que no 
complien el requisit de ser un equip de protecció individual. 
 
Beneficiari Import 
Adm. Centre Comunicació. 

 
318,21 

BABVE 
 

573,04 
Bioquímica i Biologia Molecular 

 
472,96 

Ciència Animal i dels Aliments 
 

394,90 
Ciències Morfològiques 

 
188,32 

Enginyeria Química 
 

1.983,76 
Farmacologia 

 
62,46 

Geologia 
 

234,34 
Granges 

 
974,87 

Medicina i Cirurgia Animals 
 

2.582,19 
Neurociències 

 
548,36 

Prehistòria 
 

418,42 
Química 

 
1.414,11 

Sanitat i Anatomia.animals 
 

435,03 
U.Cultius Cel·lulars (UCC-SCAC) 

 
506,84 

 
Aquest desglossament només contempla els EPI finançats amb una partida 
centralitzada destinada per a aquesta finalitat, sense perjudici dels costos que 
puguin ser assumits directament des de serveis i departaments ja que l’equip 
de protecció individual s’ha de dotar tan bon punt es detecta la necessitat des 
del propi servei o departament on pertany el treballador o treballadora.  
 

No s’inclouen les partides destinades a la compra d’equips de protecció 
individual que s’hagin comprat de manera descentralitzada. 
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3 Avaluacions de riscos
Durant l’any 2012 s’ha continuat 
amb la tasca d’avaluació dels nous 
espais, d’aquells modificats de 
manera significativa així com les 

visites d’inspecció i seguiment de 
les mesures correctores. 

 

 

3.1 Actuacions  
3.1.1 Avaluacions inicials   
En aquest apartat s’inclouen tant els nous espais com aquells que han estat 
modificats de manera substancial on s’ha fet una nova avaluació. 
 
Planificació 2012 Estat desembre 2012 
Ampliació Servei d’Estabulari, zona M1. Edifici M Fet 
Aulari J Fet 
Gestió Administrativa Institut Neurociències Fet 
Modificació laboratori M2/130 Fet 
Nou Aulari Facultat Veterinària Fet 
Nous despatxos zona C3B parell. Dpt de 
M t àti  

Fet 
Nous espais Dpt Comunicació Audiovisual i Publicitat Fet 
Nous espais edifici B (CEPAP) Fet 

Nous espais ICTA a C5 b senar planta 0 Fet 

Nous espais SID a Ciències Comunicació Fet 
Nous laboratoris del Dpt de Física, C3 parell. Fet 
Nous laboratoris integrats. Zona C5 senar, tercera 
planta. Facultats de Ciències i Biociències Fet 

Sala Anecoica Fet 
Seminaris nous i espais de docència C5 b senar.  Fet 

Servei de Llengües Fet 

UD Parc Taulí Pendent  
Unitat de Farmacologia. Facultat de Medicina Pendent  
Unitat de Fisiologia Mèdica. Facultat de Medicina  Fet 

 
3.1.2 Seguiment i inspecció de les condicions de treball   
Els espais que han estat visitats com a tasca d’inspecció i seguiment de les 
condicions de treball són els següents: 

 
Planificació 2012 Estat desembre 2012 
Antropologia. Facultat de Biociències Fet 
Biotecnologia. Facultat de Biociències Fet 
Botànica. Facultat de Biociències Fet 
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CBATEG Fet 
Centre de recursos docents. Facultat de Medicina Fet 
Departament de Matemàtiques. Facultat de Ciències Fet 
Dpt CC Morfològiques. Facultat de Medicina  Fet 
Ecologia. Facultat de Biociències Fet 
Edifici necròpsies Fet 
Educació Mèdica. Facultat de Medicina Fet 
Espais de treball propis a CVC. Escola Enginyeria Fet 
Espais de treball propis a MRA Fet 
Facultat de Veterinària. Espais comuns. Fet 
Fisiologia Vegetal. Facultat de Biociències Fet 
Gestió Acadèmica. Facultat de Biociències Fet 
Gestió Acadèmica. Facultat de Medicina Fet 
Gestió Departamental BABVE. Facultat de Biociències Fet 
Gestió Econòmica-Gestió Acadèmica. Facultat Veterinària Fet 
Laboratori Làmines Primes. Facultat de Ciències  Fet 
Parc Mòbil Fet 
SAF Fet 
Sala dissecció. Facultat de Medicina Fet 
SID. Facultat de Medicina Fet 
SRMN Fet 
Unitat d’Estratigrafia. Facultat de Ciències Fet 
Unitat de Cristal·lografia i Mineralogia. Fac. de Ciències Fet 
Unitat de Geodinàmica. Facultat de Ciències Fet 
Unitat de Geotectònica. Facultat de Ciències Fet 
Unitat de Paleontologia. Facultat de Ciències Fet 
Unitat de Petrologia. Facultat de Ciències Fet 
Zoologia. Facultat de Biociències Fet (en data gener 2013) 

 
3.1.3 Avaluacions de riscos específiques 
Les avaluacions específiques es fan a instància de diverses fonts. La principal 
és a demanda de Vigilància de la salut, tot i que també es fan a partir de 
l’activitat avaluadora del Servei de Prevenció i per les notificacions de risc del 
personal, dels delegats/des de prevenció i del personal que té responsabilitat. 
 
Pel que fa a les adequacions de funcions o de lloc de treball, es manté una 
coordinació amb l’Àrea de RRHH.   
 
3.1.4 Avaluacions de situacions d’embaràs 
Les avaluacions específiques a dones embarassades han estat:  

Localitzacions  Nombre 
Escola Enginyeria  1 actuació 
Facultats de Ciències i Biociències 5 actuacions 
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Rectorat 1 actuació 
UTPR 2 actuacions 
Per a més informació veieu el capítol 8 de Salut Laboral. 
 
3.1.5 Avaluacions de seguretat  
 S’ha continuat amb la revisió dels equipaments cientificotècnics de major 

rellevància en matèria de seguretat i salut com les vitrines de gasos i les 
cabines de seguretat biològica (en l’apartat 4.3 s’especifiquen les 
actuacions fetes). 

 S’ha continuat amb la implementació d’altres actuacions com ara les fitxes 
de preinstal·lació d’equipaments cientificotècnics al campus. Aquesta acció 
ha suposat la col·laboració i assessorament en tres equipaments.  

 S’han fet diverses comprovacions dels sistemes de seguretat contra incendi 
(en l’apartat 6.5 s’especifiquen les actuacions fetes). 

 
3.1.6 Avaluacions higièniques 
S’han fet la majoria de mesures programades a més d’unes altres què, bé a 
criteri tècnic, bé a petició del personal que hi treballa s’han considerat 
necessàries.  
 
 Avaluacions planificades per al 2012 

 

 

 
Formaldehid Estat desembre 2012  
Àrea Tècnica. Sala dissecció. Fac. de Medicina.  Feta 
Laboratori de tall (V0/005). Unitat d’Histologia i Anatomia 
Patològica  Feta  

Laboratori diagnòstic peixos (V0/138). Unitat de Biologia 
Animal Feta 

Osteoteca i Sala Piscines. Facultat de Veterinària Feta 
Sala conservació de mostres de Zoologia (C1/127.3, 
C1/243)Dept. BABVE. Facultat de Ciències i Biociències. Feta 

Sala de dissecció de la Fac. de Veterinària.  Feta 
Sala dissecció de la Fac de Medicina Feta  

 
Fums de soldadura  Estat desembre 2012 
Operacions de manteniment Feta 
 
Radiació ultraviolada Estat desembre 2012 
Equipaments Feta  

Acrilamida Estat desembre 2012 
Laboratori IBB Feta 

Bromur d’etidi Estat desembre 2012 
Laboratori Pendent  

Compostos orgànics volàtils Estat desembre 2012 
Sales emmagatzematge. Dpt de Química  Feta 
SAQ Pendent 
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Vibracions Estat desembre 2012 
Equips Automotors. Granges. Facultat de Veterinària  Feta 
 

  Fora de Planificació s’han pres les mesures següents: 
Acrilamida Estat desembre 2012 
CBATEG Feta 
 
Formaldehid Estat desembre 2012 

Laboratori Histologia. CBATEG Feta 
 

 
3.1.7 Avaluacions ergonòmiques específiques,  dels comunicats de risc 

i de les peticions d’assessorament.  
 Assessorament sobre il·luminació suplementària a l’Escola Universitària 

d'Estudis Empresarials de Sabadell  
 Assessorament sobre desconfort relacionat amb l’electricitat estàtica 

Gestió Acadèmica, Biociències  
 Assessorament sobre distribució ergonòmica del mobiliari espai nou del 

departament de Pediatria  
 Assessorament sobre reposapeus SID de Psicologia  
 Assessorament sobre desconfort relacionat amb l’electricitat estàtica 

facultat de Veterinària  
 Assessorament sobre reposapeus i cadires especials per laboratori 

Departament de Citologia  
 Assessorament sobre cadires especials per microscopis  
 Assessorament i intervenció problemes de climatització en la Unitat docent 

de Vall d’Hebron 
 Assessorament sobre espai de treball del SLIPI de Biblioteca d’Humanitats  
 Estudi de temperatures de l’espai Gabinet Jurídic 
 Assessorament a una treballadora del Gabinet Jurídic sobre càrrega 

postural en el treball amb PVD 
 Assessorament ergonòmic a la comissió sobre el projecte de teletreball  
 Registre i intervenció sobre desconfort tèrmic espais V0-263 i V0-210  
 Intervenció sobre desconfort tèrmic espais de l’Àrea de Comunicació  

Soroll Estat desembre 2012 
Estabulari central Feta 
Planta Melissa Feta 
Planta Tecnologia dels aliments Feta 
SAF Feta 
Servei de Granges Feta 

Xilol Estat desembre 2012 

Laboratori Histologia. CBATEG Feta 
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 Estudi d’il·luminació en la gestió departamental d’Història Moderna i 
Contemporània  

 Consulta del departament d’Enginyeria Química sobre recomanació d’una 
cadira ergonòmica d’oficina   

 Assessorament a una treballadora de la gestió econòmica de Biociències  
sobre la càrrega postural en el treball amb PVD 

 Assessorament protocol d’especial sensibilitat professora de Dret  
 Assessorament  sobre il·luminació diversos despatxos  de la Facultat de 

Ciències de la Comunicació 
 Assessorament en relació al desconfort  acústic derivat del despatx 

A/0042.  
 Assessorament  en relació desconfort termohigromètric del suport logístic 

de la Facultat Ciències de la Comunicació   
 Proposta d’adaptació ergonòmica. Adaptació ergonòmica de l’espai 

d’atenció en finestreta. Facultat de Ciències 
 Assessorament ergonòmic sobre postura lumbar en l’Escola Postgrau 
 Estudi de condicions de treball en la Unitat de Projectes de l’Hemeroteca 
 Mesures termohigromètriques en l’aula 12 de Veterinària. 
 Assessorament sobre distribució del mobiliari i il·luminació dels nous 

espais del SAF  
 Coordinació amb la DAL sobre la reducció il·luminàries per qüestions 

d’eficiència energètica i valoració luxomètrica dels nivells resultants.  
 Anàlisi postural d’una tasca del SLIPI de la Facultat d’Economia i Empresa 
 Anàlisi de confort acústic en la Unitat de Fisiologia Mèdica  
 Assessorament en relació al desconfort acústic en el Rectorat  
 Assessorament sobre característiques de la manipulació manual de 

càrregues al SLIPI d’Economia i Empresa 
 Assessorament ergonòmic sobre postura i procés de  treball en l’Àrea de 

Genètica 
 Recomanacions sobre el treball amb PVD en el Departament de Psicologia 

Clínica i de la Salut 
 
3.1.8 Altres actuacions relacionades amb ergonomia 
S’ha iniciat els processos per engegar l’avaluació del treball amb microscopis 
en la Facultat de Veterinària. 

 
3.1.9 Actuacions de Bioseguretat 
 S’han avaluat trenta projectes amb implicacions de bioseguretat presentats 

a diferents convocatòries d’ajuts a la investigació del MICINN. 
 S’han avaluat nou procediments experimentals específics desenvolupats a 

diferents instal·lacions de la UAB. 
 S’ha finalitzat el desenvolupament de l’aplicació informàtica de gestió de la 

bioseguretat (avaluació de procediments experimentals, acreditació interna 
d’instal·lacions, control del cens de supervisors d’instal·lacions, control 
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d’inventari d’agents biològics, gestió de les reunions ordinàries del CBS, 
etc). 

 S’ha fet el procés d’implantació definitiu de l’aplicació (pla de comunicació 
als potencials usuaris, reestructuració de la intranet i adaptació a 
l’extranet, elaboració de guies específiques per a cada tipus d’usuari –
administrador, membre del CBS, Supervisor i investigador-) que 
actualment ja està operativa. 

 S’ha supervisat la remodelació d’un espai a Granges experimentals (nau 1) 
per poder treballar amb petits animals (pollastres) en condicions de 
bioseguretat. 

 S’ha fet una revisió del projecte de remodelació del sistema de tractament 
d’efluents de l’edifici de Necròpsies optant-se pel desmantellament definitiu 
d’acord als resultats de les analítiques de les aigües residuals obtingudes. 

 
3.1.10 Estudis i intervencions sobre condicions de treball en 

relació a la salut  
S’han fet nou anàlisis de condicions de treball sol·licitats per la Unitat de Salut 
Laboral, a persones que treballen a:  
 
 Àrea d’estudiants i de cultura 
 Biblioteca de la Facultat de Medicina 
 Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 
 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 
 Departament de Genètica i de Microbiologia 
 Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí  
 Laboratoris integrats de la Facultat de Biociències 
 Rectorat  
 Servei de Llengües 

 
També s’ha treballat en tres situacions, coordinadament amb RRHH, en les 
que es requeria actuar directament per resoldre o vehicular situacions de 
diversa tipologia.  
 
En aquesta línea és segueix treballant en la millora del registre i la coordinació 
informàtica amb RRHH, malgrat que es considera que la millor solució és dotar 
d’un aplicatiu comú produït per aquesta finalitat. 
 
S’han fet sis avaluacions específiques dels treballadors nous dels projecte 
INCORPORA. 

 
3.1.11 Avaluacions i intervencions psicosocial  
S’ha fet l’avaluació de risc psicosocial de la Unitat d’estudiants i de cultura 
desenvolupant les fases següents: 

 Acord sobre el mètode d’avaluació 
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 Obtenció i anàlisi de les dades organitzatives de la Unitat d’Estudiants i de 
Cultura  

 Procés de desenvolupament de l’avaluació  
 Estudi quantitatiu sobre  l’anàlisi dels resultats dels qüestionaris 
 Accions per l’anàlisi qualitatiu. Desenvolupament i recollida d’informació 

dels cercles de prevenció  
 Concreció  de l’origen de les exposicions i les proposta mesures preventives  
 Acordar, planificar i implementar les mesures preventives  
 Informació i distribució de la documentació  
 Seguiment de la planificació  

També s’ha iniciat la preparació de l’avaluació de risc psicosocial del 
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 
desenvolupant les accions  de preparació com la verificació dels cens, 
valoració del mètode, informació responsables, etc. 

 

3.2. Comissió d’intervenció de cassos d’assetjament (CIRCA) 
La CIRCA s’ha reunit en dues ocasions.  
 
Sessions: 
 15-02-2012 
 05-09-2012 
 
S’ha començat a desenvolupar una proposta de documents-plantilla i de 
registre dels tots processos d’intervenció de la CIRCA. 
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4 Mesures correctores 
En aquest apartat s’informa de les 
mesures correctores executades en 
el decurs de l’any 2012. Totes les 
mesures proposades queden 
enregistrades pel servei de 
prevenció i, un cop trameses als 
àmbits, els responsables d’execució 

i de seguiment tenen el deure 
d’informar de les millores 
implementades o previstes d’acord 
amb el PNT de seguiment de 
mesures correctores aprovat a 
mitjans de l’any 2010. 

 
 
4.1.Seguiment de les mesures correctores 
S’ha continuat amb la tramesa de les taules de mesures correctores derivades 
de qualsevol actuació preventiva que generi accions o suggeriments de 
millora. 
 
Durant l’any, s’han fet 550 actuacions, de les quals 98 han generat una 
proposta de mesures correctores (1.331 mesures proposades). De les taules 
de mesures correctores generades hi ha hagut retorn en un total de 29 taules 
associades a accions generades aquest any (dos d’elles l’any 2013). 
 
L’actualització de les mesures correctores s’ha fet majoritàriament mitjançant 
les accions d’inspecció del servei de prevenció i cal insistir en la necessitat de 
retorn de les taules informades així com en la millora dels mitjans operatius 
per gestionar-les. 
 
De cara al 2012, novament cal insistir en què, els responsables de la 
planificació han de donar resposta a totes les taules de mesures correctores 
proposades (incloent-hi les d’Incident/accident) amb la finalitat de poder fer 
un seguiment acurat.  
 
Aquest any s’ha iniciat el procés de seguiment i reclamació de taules de 
planificació de mesures correctores. S’ha establert un circuit de recordatoris 
periòdics amb la finalitat d’incrementar les respostes i que hi hagi un 
posicionament respecte a les mesures proposades per part de les persones 
responsables implicades. 
 
En relació a aquesta tasca, en el moment de la redacció d’aquesta memòria 
s’havien retornat fins a un total de 39 taules relacionades amb actuacions 
preventives anteriors a l’any 2012.  
 
Però per altra banda, aquest enviaments han tingut com a conseqüència que 
les administracions i serveis especialment sensibilitzats ens retornessin 
signades gairebé totes les taules que tenien pendents, fins i tot les no 
reclamades, encara que en alguns casos el retorn ha estat merament formal.  
 
En altres casos s’han detectat problemes de fons que dificulten les respostes, 
el que ha tingut com a conseqüència modificar alguns sistemes de tramesa de 
les taules. Finalment hi ha casos en que s’ha evidenciat un desacord en el 
sistema de seguiment. Són necessàries eines que facilitin la gestió de les 
taules a tota la cadena d´implicats.  
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4.2. Relació d’actuacions de seguretat i prevenció de la Direcció 
d’arquitectura i de Logística. 
La Direcció d’Arquitectura i Logística (DAL)  ha acreditat la realització de les 
millores següents en matèria de seguretat i salut al campus: 
 

Edifici Actuació 
C Conducció de l’extracció d’un conducte col·lector de vitrines de 

gasos a la coberta de la planta baixa del Servei d’Anàlisi Química 
(sobre el vestíbul de l’accés nord) 

C Instal·lació d’una vitrina de guants del Departament de Química a 
la Torre C7 Senars Planta 5 

C Subministrament, substitució i instal·lació de 4 vitrines de gasos 
de 1,80 m als laboratoris C5/411 i C5/437 

F Treballs de millora i mesures correctores a dependències i 
instal·lacions 

F Obertura de pas amb una porta de vidre i millora del paviment 
dels espais del vestidor i dutxa del personal sanitari F/025, F/041 
i F/042 

F Tapar porta per millorar l’aïllament acústic de la consulta de 
ginecologia F/020 

G Habilitació d’un lavabo adaptat al mòdul de Laboratoris GL/104 
K Construcció d’una doble porta automàtica amb incorporació d’un 

cancell per millorar el confort tèrmic al vestíbul principal i espais 
adjacents de l’edifici 

M Habilitació de la porta d’emergència de la Planta 1ª de la Torre 
M1 

M Millora de la climatització i la ventilació de l’espai M3/337 
M Adaptació i reforma del nucli de lavabos existent incorporant una 

cabina adaptada i accessible a la primera planta de la Unitat 
Docent de Medicina de la Vall d’Hebron 

M Substitució del paviment del laboratori M2/003 per risc de 
caigudes 

MUD Adaptació de l’edifici a les mesures de seguretat (portes 
d’emergència, enllumenat d’emergència, extintors, 
senyalització,…) 

Q Instal·lació d’una segona línia de portes automàtiques al cancell 
de l’accés principal de l’Escola 

S Col·locació de barana perimetral a la plataforma d’accés a l’edifici 
de Sabadell 

TM Reconversió d’un nucli de serveis en un lavabo adaptat al Taller 
Mecànic 

V Millora de la ventilació de la Sala d’Actes de Veterinària 
V Reforma i adaptació de nucli de serveis a la segona planta 

incloent-hi un lavabo adaptat a minusvàlids 
V Ampliació de la facultat a la zona de l’aulari, que inclou nou 

ascensor i sortides d’emergència 
Exteriors Construcció de nova vorera mixta(vianants i bicicletes) per 

connectar el viar de Medicina i l’Eix Central 
Exteriors Reordenació, adequació i renovació del vial de serveis entre 

l’Estabulari,Medicina, Aulari central i Dret) i espais adjacents 
(restitució del ferm, voreres, zones d¡aparcament, …) 

Exteriors Mesures i intervencions de millora de les instal·lacions de 
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seguretat als edificis del Campus, de Sabadell o de les Unitats 
Docents 

Exteriors Millora de les condicions d’accessibilitat de les parades de bus 
Exteriors Instal·lació de coixins berlinesos per a reducció de la velocitat de 

vehicles al vial de medicina, davant l’escole Bressol Gespa i entre 
els edificis B i C a l’Eix central  

Exteriors Reparació de la vorera de l’aparcament de Lletres (mesura 
correctiva 223-12) 

Exteriors Condicionament de la màquina gran de tallar la gespa per evitar 
projecció de pedres (mesura correctiva 264-12) 

Exteriors Condicionament de vial de serveis del CBATEG mitjançant la 
retirada de residus 

Exteriors Reparació de la vorera front l’Estabulari 
Exteriors Condicionament de l’accés a les escales des de l’Eix central a les 

torres B0 i C0 (segons informe 2/2012) 
Exteriors Treballs de jardineria per seguretat consistents en tala i poda 
Exteriors Reparació de vorera des de Plaça Cívica fins al vial d’accés a les 

Cases Sert 
Exteriors Col·locació de barana de protecció al talús entre Dret i Ciències 
Exteriors Construcció de plataformes per a contenidors d’escombraries per 

alliberar la vorera 
Exteriors Col·locació de barana a Medicina per evitar caigudes a diferent 

nivell 
Exteriors Instal·lació de focus a l’aparcament de la DAiL per seguretat 
Exteriors Arranjament de talús entre Doctorat i Hemeroteca General per a 

evitar inundacions i fang als vials 
Exteriors Arranjament del camí de terra de Doctorat-Hemeroteca per evitar 

caigudes al mateix nivell. 
 
A més a més d’aquestes actuacions, la DAiL encarrega un seguit d’actuacions 
de manteniment preventiu i correctiu de diversos equipaments i instal·lacions 
de seguretat com per exemple: 
 
 Control i inspecció de tèrmits i altres plagues 
 Desratització i desinfecció del Campus 
 Manteniment de parallamps 
 Manteniment del sistema contraincendis del Campus 
 Recollida de residus dels lavabos 
 Revisió i retimbrat d’extintors segons normativa 
 Revisió per infraroigs dels quadres elèctrics 
 Manteniment de fonts canaletes per evitar legionel·losi 
 Revisió d’instal·lacions de gas 
 Manteniment i reparacions d’ascensors i muntacàrregues 
 Inspeccions periòdiques de vitrines de gasos 
 Manteniment de dutxes i rentaulls als laboratoris 
 Control sanitari de menjadors 

 
La valoració de les actuacions de seguretat i prevenció fetes per la DAiL durant 
l’any 2012 s’estima en 790.000 €  
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4.3. Pla de revisions periòdiques a vitrines de gasos, cabines de 
seguretat biològica, autoclaus i material cientificotècnic 
 
Durant l’any 2012 s’han qualificat un total de 42 cabines de seguretat 
biològica (CSB) que complien amb els requisits establerts pel programa de 
qualificació obligatòria anual. Aquests treballs s’han seleccionat per la  
empresa AirValidation segons ¡ oferta i amb un cost final de 1.935 €. S’ha fet 
un seguiment dels treballs i els resultats, excepte en dos casos on s’ha 
requerit el canvi total del filtre HEPA i dos canvis de potenciòmetres de 
ventilador, han estat positius. 
 
A 31 de desembre el cens actualitzat és de 50 CSB de NSB2 i 59 de NSB1. 
 
A 31 de desembre el cens actualitzat de les autoclaus és de 68. S’han detectat 
7 baixes i 13 altes respecte al cens anterior. 
 
S’han actualitzat les fitxes individualitzades de cadascuna d’elles. La inspecció 
ha permès constatar que la gran majoria d’autoclaus no ofereixen garanties 
tècniques i operatives suficients per a una correcta desclassificació dels 
residus bioperillosos.  
 
Han continuat les tasques de participació en el grup de treball d’universitats 
catalanes per a l’elaboració d’una guia d’adquisició, utilització, manteniment i 
desmantellament de vitrines de gasos  
 
S’ha fet la revisió de 329 vitrines de gasos.  
 
S’ha iniciat el disseny i elaboració d’una guia de seguretat d’equipament 
cientificotècnic. Pendent de finalització. 
 
S’ha continuat amb el procés d’implementació de les fitxes de pre-instal·lació 
d’equipaments cientificotècnics al campus donant resposta a les tres peticions 
que han arribat a l’Àrea. En concret de:  
 
 Instal·lació fermentador 50 l. 
 Instal·lació cabina d’atmosfera controlada. 
 Instal·lació planta tractament. 
 
4.4. Adequació de llocs de treball  
En l’aplicació de les mesures correctores derivades de la vigilància de la salut, 
s’ha intervingut  en vint-i-tres llocs de treball dels quals nou han estat per 
maternitat.  
 
Sobre la resta, s’han fet mesures organitzatives a quatre treballadors i a un 
s’han aplicat de tipus higiènic. També s’han aplicat mesures ergonòmiques en 
relació a la restricció de tasques, amb la manipulació de càrregues, a les 
postures mantingudes i el ritme de treball imposat a deu treballadors.  
 
En el mateix sentit s’han fet dos canvis d’horari de treball per aconseguir una 
correcta adaptació a la situació de salut. 
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5 Coordinació d’activitats empresarials 
 

Actualment hi ha 116 empreses 
dins el programa de coordinació 
d’activitats. El procés s’ajusta a les 
característiques de les empreses, la 
seva activitat i el risc intrínsec i a la 

seva presència al campus. El grau 
de coordinació pot anar des d’un 
control documental, fins a un 
seguiment i inspecció més 
exhaustius. 

 
 

 
5.1. Inspecció, activitats i seguiment d’empreses i tasques 
Amb les empreses del programa de coordinació es fan diverses activitats com 
ara seguiment, col·laboració d’activitats i inspecció de tasques amb les 
empreses. Fent un recull i agrupant les diverses activitats, s’ha fet: 
− Inspecció. S’han fet 12 visites d’inspecció a empreses en el 

desenvolupament de les tasques habituals o pel que fa als locals que 
ocupen en el Campus. Aquestes visites les fan tècnics del Servei de 
Prevenció, sense previ avís, (normalment) i tenen l’ànim d’observar 
l’execució de les tasques i confirmar que es garanteixen les condicions de 
seguretat i salut i el compliment de la normativa en matèria de prevenció 
de la UAB. 

− Reunions. S’han fet 19 reunions de coordinació preventiva amb les 
empreses de nova incorporació al programa o amb empreses on la 
periodicitat de les reunions ho requeria. En aquests cas les reunions han 
estat de seguiment. 

− Investigacions d’accident i accions rellevants. S’ha participat en la 
investigació i gestió de 9 accidents que han afectat a treballadors 
d’empreses externes i en altres activitats de rellevància com valoracions de 
millores en incompliments, gestió d’espais, etc. 

− Assessorament: S’han fet nombroses accions d’assessorament amb 
empreses externes a petició d’elles o com a producte de la relació que 
comporta el programa de coordinació d’activitats. El 2012 han entrat 4 
noves empreses al programa de coordinació. 

− Formació: S’han fet 5 accions formatives i informatives i seguint la 
dinàmica d’anys anteriors, i s’ha inclòs en la formació dels plans 
d’autoprotecció dels edificis de la UAB a les empreses que presten servei en 
els mateixos edificis. 

 
5.2 Difusió de la Guia de coordinació per empreses externes. 
Es continua fent difusió de la Guia de coordinació per a totes aquelles 
empreses noves dins el programa de coordinació d’activitats amb les que 
s’inicia qualsevol acció de coordinació. El document recopila la informació més 
rellevant en matèria de riscos per a les empreses externes així com les 
obligacions en matèria de seguretat i salut que han de seguir a la UAB. El 
mateix document inclou un registre que l’empresa retorna signat 
responsabilitzant-se del compliment i trasllat de la informació preventiva. Tot 
nou proveïdor de la UAB ha de baixar-se la guia del web de la UAB i lliura 
complimentat el registre. 
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Durant les visites de camp, reunions informatives i altres accions relacionades 
amb la coordinació es comprova el grau de coneixement i aplicació de la 
normativa que s’estableix en aquesta Guia. 

Al Servei de Prevenció es disposa un registre amb les dades de les empreses i 
les informacions més rellevants des del punt de vista de la Coordinació. 
 
5.3.Guia Preventiva per a personal propi que desenvolupa activitats 
fora els Campus de la UAB 
En el primer trimestre de 2010 es va fer difusió de la guia preventiva, en 
format electrònic dirigida al personal de la UAB que pot exercir tasques en 
empreses externes, a tot el personal que li podia ser d’utilitat, mitjançant un 
correu electrònic a les administracions de centre, deganats, serveis 
cientificotècnics i instituts de recerca.  
 
Aquesta guia (disponible a la intranet i de la que es va fer una difusió a la 
comunitat universitària), és un material bàsic per a dur a terme tasques fora 
de la institució i un requeriment per part de les institucions on reben personal 
de la UAB per a fer-hi tasques. Aquesta guia s’acompanya dels registres i 
certificats necessaris. 
 
S’han fet gestions de coordinació d’activitats per a investigadors, personal de 
la UAB i estudiants en pràctiques per a fer tasques en empreses externes a la 
UAB. Amb les institucions més habituals s’han creat protocols específics per 
facilitar la tramesa de documentació i garantir la seguretat i salut dels usuaris 
en les instal·lacions alienes a la UAB. 
 
S’ha col·laborat en la redacció del pla de la plaça Cívica i s’ha facilitat 
informació a l’empesa encarregada. 
 
S’ha fet coordinació del protocol del SAS amb el pla de l’Escola Bressol Gespa 
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6. Autoprotecció 
Pel que fa a l’autoprotecció, l’any 
2012 s´ha seguit amb el procés 
d’adaptació dels plans del Campus 
de Bellaterra i de Sabadell al Decret 
82/2010 amb el resultat de tenir 
redactats tots els plans dels espais 
docents de la UAB.  

S´ha mantigut el programa 
d’inversions en instal·lacions 
d’emergències, brunzidors, 
alarmes, etc. Evidentment caldrà 
fer petites inversions anualment 
però el gruix es pretén que 
finalitzi el 2013. 

 
 
6.1. Redacció de plans i protocols 
Dels quatre procediments previstos s’ha aprovat el procediment 
PGP.PAU.01/11 Elaboració de plans d’autoprotecció i s’està revisant el 
PGP.PAU.02/11 Elaboració de protocols locals per a emergències. 
 
La homologació de la versió 7.1 està pendent fins integrar-hi la totalitat dels 
plans locas d´acord el Decret 82/2010. 
 
Es va dur a terme una reunió amb tècnics de la Direcció General de 
Protecció Civil per tal d’establir criteris i el model per a la redacció del pla 
general de la UAB, pel que s’ha iniciat la recollida de dades necessàries per 
a l’elaboració de la versió nova del pla general. 
 
També s’ha dut a terme una reunió amb tècnics de protecció civil de 
l’Ajuntament de Sabadell per a establir criteris i terminis per a l’elaboració 
del pla d’autoprotecció del campus Sabadell. S’ha fet la recollida de dades 
necessària, s’han establert els equips d’emergència i s’ha fet la redacció del 
pla. Resten pendent d’elaboració els plànols d’acord amb el que estableix el 
decret 82/2010. 
 
S’han aprovat els protocols d’autoprotecció de la Sala de Necròpsies i de la 
Planta de Tecnologia dels aliments, pel que està completada l’autoprotecció 
de la Facultat de Veterinària. 
 
S’han redactat els protocols següents: Edifici C (Ciències i Biociències) per 
canvi de model del protocol, Facultat d’Economia i Empresa, aulari central, 
Edifici ETC, Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB), Servei d’Estabulari 
i Servei Assistencial de Salut. A 31 de desembre estan pendent d’aprovació 
els de l’Edifici C, IBB i Servei d’Estabulari. 
 
S’ha fet la implantació dels protocols de l’aulari central, edifici ETC i Servei 
Assistencial de Salut. 
 
S’han actualitzat els protocols de Medicina, C. Comunicació i Veterinària. 
Fora de la planificació en aquesta matèria s’ha participat en la preparació de 
l’esdeveniment, avaluació d’espais i elaboració del protocol per a la Festa 
Major 2012.  
 
Davant la no elaboració del pla de plaça Cívica (correspon a Vila 
Universitària), redacció d’instruccions en cas d’emergència per a locals de la 
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plaça Cívica: IWP i punt d’informació  
 
S’han fet contactes amb la Unitat de Trauma Crisi i Conflictes de Barcelona 
(UTCCB) per analitzar riscos antròpics que poden afectar el pla del campus. 

 
 
6.2. Formació del personal i dels equips d’emergència 
S’han fet xerrades formatives per al personal que hi treballa a l’Edifici ETC, 
aulari central i Consell de Dep. d’Economia Aplicada. 
 
S’ha fet la formació específica dels equips de l’Edifici ETC, de l’aulari central  
i del SAS. 
 
S’ha fet una xerrada d’actualització a la UD de l’Hospital de Sant Pau. 
 
A més de l’ensenyament formatiu sobre el funcionament dels sistemes 
locals de detecció i alarma per donar-lo a conèixer al personal de logística 
dels centres i altres implicats (sessions a través de la unitat de formació), 
s’ha fet ensenyament durant la implantació dels protocols i les proves dels 
sistemes. 
 
 
6.3. Campanyes divulgatives 
S’ha actualitzat a la intranet de prevenció les novetats de les campanyes 
dutes a terme per la Generalitat de Catalunya com a implantació de 
determinats plans especials que afecten la UAB: NEUCAT, INFOCAT, 
INUNCAT, etc quan ha estat necesari. 
 
S’ha impulsat que els ordinadors de les aules tinguin el fons de pantalla 
amb les consignes d’actuació per a professorat i alumnat davant una 
emergència, adaptant com a bona pràctica el model de la Facultat de 
Veterinària. Fins ara s’ha implantat a la F. de Dret, aulari central i UUDD de 
Badalona i Bellaterra de la Fac. de Medicina. 
 
S’estan redactant les consignes d’emergència en la fitxa del docent 
redactada per la Unitat de Formació. 
 
 
6.4. Senyalització de lluita contra emergències 
Pendent de senyalització interior d’evacuació dels edificis que no la tenen 
encara: UD de Vall d’Hebron i Servei d’Estabulari. 
 
S’ha continuat la campanya de senyalització dels punts de reagrupament 
exterior. Instal·lats quatre punts de reagrupament a l’edifici ciències sud i 
ciències centre, Cbateg i IBB. 
 
S’ha seguit amb la política de la ràpida reposició dels senyals relacionats 
amb emergències que desapareixen. Hi ha centres que tenen normalitzada 
la revisió periòdica dels senyals i el Servei de Prevenció els facilita les que 
manquen: Lletres i Psicologia, Veterinària, Servei d’Informàtica, Sabadell, 
etc. 
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S’ha impulsat que les obres noves es lliurin amb la senyalització de lluita 
contra emergències completa. Aquest punt està relacionat amb el PNT 
d’obres que ja està en vigor. Encara hi ha mancances que es resoldran el 
proper any. 
 
Queda pendent d’iniciar la senyalització d’evacuació de les galeries de 
serveis, d’acord amb les recomanacions de bombers.  
 
Des del Servei de Prevenció s’ha dissenyat un nou senyal amb la finalitat de 
millora en la senyalització d’emergència de les portes automàtiques. 
 
S’ha fet el lliurament de dos equips de rescat, a personal del Servei de 
Seguretat i Vigilància i se’ls ha format en el seu ús. 
 
 
6.5. Equipaments per a situacions d’emergències 
S’ha fet el lliurament de diversos equips dels sistemes d’intercomunicadors, 
segons les necessitats,  als caps d’emergència locals. 
 
S’ha fet el lliurament de diversos portacartells per a tancament de 
passadissos i sortides exteriors als edificis segons les necessitats 
 
 
No s’han pogut provar de forma pràctica les cadires especials d’evacuació 
existents per a l’evacuació de persones amb mobilitat reduïda i, de moment, 
s’ha aturat l’ampliació. 
 
S’ha continuat l’equipament de material de primera intervenció als edificis 
que el necessiten. S’ha repartit a Dret, Torre B0, Polítiques i reposició de la 
tapa d’ETSE.  
 
Per millorar la senyalització dels desfibril·ladors dels edificis s’ha dissenyat 
un cartell informatiu en format A4 que s’ha col·locat a tots els slipis que en 
tenen.  
 
També s’ha dotat de senyals lumíniques (llum química) per al Servei de 
Seguretat i Vigilància i de megàfons a llocs que els necessitaven. 

 
 

6.6. Comprovació de sistemes de detecció, alarma i evacuació 
S’ha tractat d’estendre la cultura entre totes les administracions territorials i 
responsables d’edificis pel que fa a la implantació del PNT per a la 
comprovació periòdica dels sistemes mecànics, elèctrics i electrònics dels 
edificis, relacionats amb les emergències: detecció, alarma, portes tallafocs, 
portes d’emergència, centraletes, sirenes, etc. 
  
S’han fet comprovació de sistemes en aquells edificis en fase d’implantació 
del pla d’autoprotecció, com a pas previ a la realització del simulacre en els 
edificis següents: Aulari central, Torre B0, UD Badalona, Hemeroteca 
General, C1, Sabadell, Edifici B4, Edifici ETC i SAF 
La possibilitat de connexió de portes d’emergència a l’ordre d’evacuació, de 
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forma que s’obrin automàticament, depèn que l’edifici disposi del sistema 
2000 contra intrusió. S’ha instal·lat a Lletres, Torre B0 i està en estudi en la 
Facultad de Dret. 
 
La majoria de les portes tallafocs de la UAB estan connectades ja a les 
centrals de detecció i alarma i en el cas de la resta d’automatismes estan 
instal·lats de forma parcial. 
 
També s’ha fet la comprovació de l’enllumenat d’emergència del Servei 
d’Estabulari. 
 
 
6.7. Millores en els edificis i les instal·lacions 
S’han aplicat mesures derivades de la comprovació de sistemes i de la 
realització de simulacres, unes directament des del Servei de Prevenció, 
altres en col·laboració amb la DAL i altres amb les administracions de centre 
o responsables d’edificis. 
 
Dintre el programa de millores en els sistemes electrònics i mecànics de 
detecció, alarma i evacuació dels edificis, lligat a centrals d’alarma s’ha 
intervingut en aquells casos que necessitaven millores : Veterinària i Torre 
B0. 
 
S’han fet instal·lacions de detectors, polsadors i senyals acústics 
d’evacuació en Lletres i Psicologia, Edifici C i aulari central. S’ha fet l’anàlisi 
de necessitats de la Facultat d’Economia. 
 
S’han connectat els sistemes de detecció i alarma del bar de Lletres als 
sistemes generals de la Facultat, atès que era una deficiència greu. 
 

 
6.8. Simulacres d’emergència 
En l’afany d’impulsar la realització del primer simulacre d’emergència en els 
edificis que no l’han fet encara s’han dut a terme en l’aulari central, UD 
Badalona i en la Facultat Ciències de la Comunicació 
 
Cal que cada edifici faci un simulacre anualment. Aquest any s’han fet a la 
Hemeroteca, la Biblioteca d’Humanitats de l´edifici C , Facultat de 
Polítiques, Unitat Docent Sant Pau, Torres C3 senars i central, Facultat de 
Dret i Torre B0 de l´Edifici C. 
 
Per tal d’adaptar els simulacres al que estableix el Decret 82/2010 només 
queda pendent poder enregistrar-los en la plataforma Hermes, que serà 
possible quan el pla general estigui homologat en la versió 8.0. 
 
S’ha assistit com a observadors al simulacre d’emergència per inundació al 
Vallès Occidental (INUNCAT) organitzat per Protecció Civil de la Generalitat, 
al simulacre d’AMV, organitzat en Castelldefels per l’Institut d’Estudis 
Mèdics i com a assessors al simulacre de Casa de Convalescència, 
organitzat per la Fundació UAB i al de l’edifici Blanc. 
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6.9. Altres 
No s’han pogut programar sortides periòdiques de coordinació amb bombers 
als edificis, per comprovar els protocols, per manca del Cap de bombers. 
Cal reiniciar els contactes un cop consolidada la seva estructura de 
comanda. 
 
En el marc d’assessorament i col·laboració amb altres centres del campus 
s’han creat enllaços amb: Vila Universitària, Centre d’Estudis Demogràfics, 
Escola Bressol Gespa, edifici Eureka, Matgas.  
 
S’han introduït dades relatives a autoprotecció (plans, simulacres, etc.) en 
els registres telemàtics de la Generalitat de Catalunya, en acompliment del 
Decret 82/2010. Només afectació.  
 
S’ha redactat un model d’avaluació d’emergències, reals o simulades, 
adaptat al Decret 82/2010 i s’impulsarà la implantació en els centres  
 
El mes de febrer es va produir una emergència real d’evacuació i tancament 
del campus per nevada. El servei de prevenció va fer el seguiment de la 
meteorologia i de l’actualització de la web, a més de l’assessorament al 
Comité per a Situacions d´Emergència General (CSEG).  
 
S’ha fet l’avaluació i informe sobre la sortida emergència en l´Institut 
Neurociències. 
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7.Investigació d’accidents 
 

D’acord a la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en l’article 16.3, la 
UAB ha investigat aquelles situacions 
en les quals s’ha produït un dany per 
a la salut del personal propi. 
 

Es manté actualitzat el registre de 
tots els accidents i els incidents dels 
que s’ha tinguts constància.   
 
Trimestralment s’ha informat al 
Comitè de Seguretat i Salut i amb 
caràcter d’urgència en cas d’accident 
rellevant. 

7.1 Accidentalitat 2012 
Hi ha hagut un total de 195 accidents i 10 incidents rellevants. Aquests últims 
han estat tots investigats mentre que, en relació als accidents, s’investiguen 
aquells que reuneixen els criteris tècnics que es van establir; en total s’han 
investigat 48. Aquests criteris són: 
− Que han causat baixa mèdica, o 
− Que no han causat baixa però han causat danys personals i poden tenir un 

interès preventiu, o 
− Tots aquells altres que, sense causar baixa o danys personals, haurien pogut 

tenir conseqüències greus. 
− Aquells que els responsables o els propis usuaris han considerat oportuns. 
 

S’ha implantat la investigació en línia dels accidents lleus. D’aquesta manera i via 
intranet els usuaris poden fer la investigació dels accidents i remetre-la a l’Àrea 
de Prevenció i Assistència (APA) per tal que faci el seguiment corresponent. 
 
7.1.1.Accidents per col·lectius 
Distribució d’accidents per col·lectius: 

Col·lectiu Accidents 
Accidents que han 

causat baixa 
Accidents 
investigats 

PAS 131 41 20 (2) 
PA 21 0 0 
EXTERNS 6 0 (1) 2 
ESTUDIANTS 18 1 12 
BECARIS 19 1 4 
Total 195 43 38 

(1) No tenim coneixement de baixes en personal extern. 
(2) La diferència numèrica entre aquest apartat i l’apartat d’aquest col·lectiu que ha generat baixa 

obeeix al fet que hi ha accidents lleus que s’ha considerat necessari investigar d’acord amb el 
criteri tècnic o que s’ha fet la investigació en línia i accidents que han general baixa (in itinere 
fora el Campus) que no s’han investigat.  
 

De forma gràfica, representem els accidents per col·lectius segons siguin lleus, 
els que causen baixa i els que es van investigar: 
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Gràfic 1. Representació accidents lleus, greus i els investigats per col·lectius 
 
7.1.2. Tipologia d’accidents 
Distribució segons la tipologia i les baixes causades en cada 
tipologia: 

 
Gràfic 2. Tipologia dels accidents 
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01. Caiguda diferent nivell 15. Contactes tèrmics 
02. Caiguda mateix nivell 16. Exposició a contactes elèctrics 
03. Caiguda d'objectes  17. Exposició a substàncies nocives 
04. Caiguda d'objectes en manipulació 18. Contacte amb subs. càustiques i/o 
corrosives 
05. Caiguda d'objectes despresos 19. Exposició a radiacions 
06. Trepitjades sobre objectes 20. Explosions 
07. Xocs sobre objectes immòbils 21. Incendis 
08. Xocs contra objectes mòbils 22. Accidents causats per éssers vius 
09. Cops per objectes o eines 23. Atropellaments o cops per vehicles 
10. Projecció de fragments o partícules 24. Talls per eines 
11. Atrapament per o entre objectes o màquines 25. Punxades 
12. Atrapament per bolcament de màquines, 
 tractors o vehicles 26. Vessaments 
13. Sobreesforços 27. Esquitx de productes 
14. Exposició a temperatures ambientals extremes  28. In itinere 
 
7.1.2.1. Tipologies d’accident més freqüents 
 
Les tipologies més freqüents (representen el 91% del total) són: 

 
Gràfic 3. Comparació de les tipologies d’accident més habituals entre 2008, 2009, 
2010, 2011 i 2012. 

Comentaris i línies d’actuació que se’n desprenen: 
 Els accidents In Itinere, (codi 28), els que tenen lloc anant o tornant de 

la feina, tenen una importància gran en nombre. La majoria d’accidents 
són de trànsit i tenen lloc fora del Campus de la UAB. Els que tenen lloc 
dins el Campus s’avaluen per tal de veure si hi pot haver alguna millora 
a fer que eviti una repetició de l’accident. Aquesta tipologia enguany ha 
tingut una crescuda important. 
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 Una altra tipologia molt lligada a l’activitat de recerca i docència i que té 

lloc en laboratoris és la tipologia 27 relativa a l’esquitx de productes. 
També es manté força estable amb un petit descens en relació a anys 
anteriors, fins a assolir el nivell més baix fins ara. Entren en aquest grup 
els esquitxos de productes en manipulació en petites quantitats. Un cop 
més, les mesures destinades a evitar aquests danys són la formació, la 
promoció de l’ús de vitrines de gasos i l’adquisició i ús d’EPI.  
Aquesta tipologia d’accident, majoritàriament, té el seu origen en les 
males pràctiques de laboratori i sovint el fet que es produeixi el dany és 
producte de no utilitzar correctament la infraestructura dels laboratoris i 
els equips de protecció individual necessaris. Majoritàriament afecta els 
col·lectius d’alumnat i becaris, fet que demostra la importància de la 
formació en matèria preventiva en aquests col·lectius més vulnerables. 

 La tipologia amb codi 24 obeeix a talls causats per material de 
laboratori (material de vidre, bisturís, eines diverses) i a talls en tasques 
de manteniment. Aquesta tipologia d’accident s’intenta minvar amb 
accions de formació, ús dels EPI, bones pràctiques, etc. Enguany, ha fet 
un descens en relació a anys anteriors, i una mica per sobre en relació a 
l’any 2011. 

 En la tipologia 22, trobem els accidents que s’han produït en el contacte 
i manipulació d’animals. Aquesta tipologia d’accident es produeix dins 
de l’àmbit de granges, amb grans animals, com en l’àmbit de laboratori 
amb ratolins. També ha minvat una mica en relació a altres períodes, i 
és mica superior en relació a l’any anterior. 

 La tipologia 15 obeeix bàsicament a cremades. Aquesta tipologia va 
força associada a les tasques de laboratori on es fan servir tant flama 
oberta com líquids criogènics o a plantes tecnològiques amb 
conduccions d’aigua calenta o vapor. Aquesta tipologia ha disminuït 
força arribant als nivells més baixos similars als de 2008. 

 En els sobreesforços (codi 13), s’inclouen totes les lesions musculo-
esquelètiques. Aquesta tipologia, afecta especialment aquells col·lectius 
que manipulen càrregues manualment. Les mesures correctores que 
s’implanten per minvar aquesta tipologia són bàsicament la formació, 
(que s’ha facilitat amb un mòdul on line), estudis ergonòmics específics 
dels llocs de treball i la compra de material que faciliti la manipulació. 
Aquesta tipologia, enguany, ha assolit els nivells més baixos fins ara, 
malgrat en valor absolut sempre està en nivells similars i sempre és 
important. 

 La tipologia 11, d’atrapaments entre objectes o en maquinària, es 
produeixen majoritàriament en portes, finestres, o altres elements 
quotidians. Aquesta tipologia també ha minvat respecte anys anteriors i 
es situa un accident per sobre l’any anterior. 

 En el codi 07, cops contra objectes fixes i immòbils, destaquen els cops 
contra portes i finestres i contra objectes i mobiliari urbà (bancs, 
fitons...).. Les mesures que s’han dut a terme són bàsicament la 
retolació de seguretat que garanteixi una diferència cromàtica real. La 
major part d’aquests accidents són producte del factor humà 
(desatenció mentre es transita). 

 La tipologia de caigudes al mateix nivell (codi 02) inclou les 
ensopegades, relliscades, torçades de turmell, etc. Les mesures 
correctores que se’n desprenen són retolació de seguretat i advertència 
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(per exemple quan es fan tasques de neteja on el paviment es mulla), 
millora d’accessos, eliminació d’objectes innecessaris, eliminació o 
substitució de material deteriorat o obsolet (com ara desaigües i 
relligues), etc. Són causes habituals d’aquesta tipologia el trànsit per 
espais no urbanitzats i les relliscades en els períodes freds de l’any per 
gebre o gel. Aquesta tipologia, malgrat fluctua entre un any o un altre, 
no té puntes destacables sinó que es manté centrat en relació a altres 
anys. 

 Les caigudes a diferent nivell (codi 01) són una tipologia que té una 
importància gran dins l’accidentalitat del Campus des de fa molts anys i 
que s’ha aconseguit reduir de forma important amb campanyes i 
difusions. Algunes de les mesures correctores que s’apliquen de forma 
habitual per disminuir-ne el nombre són: instal·lació de baranes, 
buixardat d’escales, pintura que diferenciï graons, millora de les 
condicions de treball en alçada, formació, informació, etc. Aquesta 
tipologia ha pujat en relació als últims dos anys tot i que es manté lluny 
de les puntes d’anys anteriors. 

 
 

7.1.3.Resum comparatiu dels últims vuit anys en relació al tipus 
d’accident 

El nombre d’accidents l’any 2005 va ser de 265, en l’any 2006 van haver-hi 
278 accidents, en el 2007, 254, el 2008 es van produït 243, l’any 2009, 
227, el 2010 n’hi van haver-hi 200 i l’any 2011 se’n van produir 159. L’any 
2012 ha estat 195. 
 
Tendència del període 2005-2012: 

 
 
7.2.Incidents 
Paral·lelament, els incidents rellevants coneguts, 10 en total, són: 
Incidents Descripció 
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1 Caiguda de formigó d’una llacera. 

1 Caiguda de braç d’una grua 

1 Explosió en vitrina 

1 Cotxe bolcat 

1 Formació esvoranc 

1 Vessament producte 
Taula 2: Relació dels incidents rellevants. 

En tots els casos, s’han analitzat les causes mitjançant visita o entrevista 
amb els implicats/afectats o en algun cas, investigació en línia. 
 

7.3.Relació d’accidents - incidents 
Hi ha estudis que demostren una relació entre incidents i accidents. Val a 
dir que, en no generar danys a les persones, molts incidents no arriben a 
l’APA. En aquest sentit, s’estan millorant els canals d’informació entre l’APA, 
els usuaris i altres oficines i Àrees, (via intranet, aprofitant xerrades 
informatives i formació inicial...) de manera que es conegui aquesta 
informació que pot oferir dades d’interès preventiu. 
 

 
Gràfic 5. Percentatges dels accidents i incidents al 2012 

7.4.Distribució per sexe i col·lectius dels accidents  
Col·lectiu Accidents Dones Homes 
 2012  2011 2012 2011 2012 2011 
PA 21 25 10 (0,72%)* 17 (0,4%)* 11 (0,49%)* 8 (0,2%)* 

PAS 131 96 74 (4,78%)* 68 (2,7%)* 57 (6,06%)* 28 (1,1%)* 

BECARIS 19 10 15 (8,15%)* 12 (8,0%)* 4 (2,53%)* 3 (2,0%)* 

ESTUDIANTS 18 23 6 15 12 8 

EXTERNS 6 5 4 2 2 3 

Total 195 159 109 114 86 50 
(*) indica el percentatge respecte del total del seu col·lectiu, d’acord amb les dades 

publicades per l’OGID. 

Taula 3. Els accidents per sexes en els col·lectius de la UAB. 
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Gràfic 6. Els accidents per col·lectius i sexes en el 2012 

 

7.5.Informació intranet 
A la Intranet del Servei de Prevenció, en l’apartat d’accidentalitat, hi ha la 
informació relativa a la gestió dels accidents. De forma semestral, 
s’actualitza la informació relativa als accidents que han tingut lloc als 
Campus de la UAB.  
 
Aquest document té un interès de sensibilització de la comunitat 
universitària en relació a l’accidentalitat i persegueix mostrar accidents que 
passen a la UAB i que poden afectar a qualsevol àmbit i col·lectiu que hi 
treballa. 
 

7.6.Índex d’Incidència. Comparativa per sector i activitat econòmica 
En aquest apartat es calcula l’Índex d’incidència de la UAB i es compara tant 
amb el sector d’activitat econòmica, (sector serveis) com amb la divisió 
econòmica, (educació). 
 
Dades: 

Dades Nombre 
Accidents lleus que han causat baixa 43 
Accidents greus que han causat baixa 0 
Accidents mortals 0 
Total accidents 43 
Plantilla 6.600 
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Per divisió econòmica (*): 
Índexs d'accidents en jornada de 
treball amb baixa Lleus Greus Mortals Total 

Índexs de l'empresa o centre de 
treball, (UAB) 651,52 0,00 0,00 651,52 

Índexs mitjans de 
l'activitat econòmica 
seleccionada: 
 
Educació. 

Província: 
Barcelona 973,38 7,52 0,94 981,84 

Catalunya 968,63 6,91 0,77 976,31 

 

Per Sector d’activitat (*): 
Índexs d'accidents en jornada de 
treball amb baixa Lleus Greus Mortals Total 

Índexs de l'empresa o centre de 
treball, (UAB) 651,52 0,00 0,00 651,52 

Índexs mitjans de 
l'activitat econòmica 
seleccionada: 
 
Serveis 

Província: 
Barcelona 2.466,58 16,00 1,89 2.484,47 

Catalunya 2.495,40 16,63 1,96 2.514,00 

(*) Font: Departament de treball. Generalitat de Catalunya. 

En el càlcul per divisió econòmica, l’índex d’incidència de la UAB, ((núm. 
accidents baixa/plantilla) x 100.000), és inferior a l’índex d’incidència mitjà 
tant de la província com del país. Notablement inferior. 
 
En el càlcul per sector d’activitat, l’índex d’incidència de la UAB, ((núm. 
accidents baixa/plantilla) x 100.000), és molt inferior al índex d’incidència 
mitjà tant de la província com del país. 
 
Alhora, en relació al mateixos índex de la UAB en relació als anys 2009, 
2010 i 2011 ha augmentat considerablement en relació al índex del 2011, 
fet que indica que es trenca una bona tendència a la baixa en l’evolució de 
l’accidentalitat a la nostra universitat. 
 

Índex 2009 Índex 2010 Índex 2011 Índex 2012 
699,62 622,35 469,92 651,52 

 

7.7.Accidents en línia 
El 2012 està completament implantada i operativa la investigació en línia. 
Aquesta eina permet a l’accidentat/da o al seu responsable reportar un 
accident de caràcter lleu al Servei de Prevenció. Aquesta informació, permet 
valorar la necessitat d’aprofundir en la investigació i, si escau, acompanyar 
la gestió de les mesures correctores.  
 
Al llarg dels darrers anys s’han rebut al Servei de Prevenció 19 accidents al 
2009, 21 al 2010, 16 al 2011 i 19 en el 2012. 
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8. Salut Laboral 
La Unitat de Salut Laboral (USL) 
ubicada en el  Servei Assistencial de 
Salut (SAS) fa les funcions de la 
vigilància de la salut dels 
treballadors, en els termes que 
determina la Llei 31/1995 de 
prevenció de riscos laborals, el Reial 
decret 39/1997 i les modificacions 
d’aplicació. 
 
Les seves principals activitats són 
els reconeixements de salut en 
relació al treball, les avaluacions 
després d’una llarga absència per 
motius de salut, les visites 
relacionades amb la protecció a la 
maternitat i als treballadors 
especialment sensibles a riscs  
inherents al treball.  
 
També porta a terme diverses 
actuacions de prevenció i promoció 

de la salut al igual que altres 
unitats del SAS. 
 
Els reconeixements s’ofereixen a 
tots els treballadors al inici de la  
relació contractual i periòdicament 
durant la resta de la vida laboral en 
la UAB, i fins i tot durant la 
jubilació. 
 
Durant el curs acadèmic 2011-2012 
la UAB disposa de 6.914 
treballadors en plantilla, dels quals 
3.615 (52,3%) corresponen al 
personal docent i investigador 
(PDI), 796  (11,5%) al personal 
investigador en formació (PIF) i 
2.503 (36,2%) són personal 
d’administració i serveis (PAS). 
 
Tots ells són usuaris potencials dels 
reconeixements laborals i d’altres 
serveis sanitaris en la UAB.  

 
8.1. Activitats preventives  
 
8.1.1. Actuacions  
Les entrades registrades a la unitat són a causa, principalment, als 
reconeixements de salut i activitats relacionades. 
Com cada any hem seguit amb la millora continua en la realització i la 
programació anual dels reconeixements. Hem inclòs la prova de la 
campimetria en els treballadors amb tonometria sospitosa de glaucoma, 
agudesa visual reduïda i en els conductors de vehicles a motor. 
 
Tipus Actuacions 
Analítiques  2.730 
Reconeixements laborals 1.485 
Visites d’infermeria 498 
Visites mèdiques 191 
Vaccins 180 
Reconeixements no laborals a personal no actiu 78 
Visites a llocs de treball 18 
Total actuacions 5.239 
 

 



 

8. Salut laboral Pàgina 40 
 

Vinculació de les persones que s’han fet els reconeixements de salut 
Col·lectiu Dones % Homes % 

PAS 472 56,7 273 37,4 

PDI 265 31,9 353 48,3 
Becaris i investigadors 
en formació 65 7,8 55 7,5 

Jubilats 28 3,4 50 6,8 

Personal extern 2 0,2 0 0,0 
Total persones 832 100,0 731 100,0 
 

Tipus de reconeixements. 
*Reconeixements laborals  Total 

Inicials 194 

Periòdics 1.204 

Inicials a personal professionalment exposat a radiacions 
ionitzants categoria A 

5 

Periòdics a personal professionalment exposat a radiacions 
ionitzants categoria A 

11 

Inicials a personal professionalment exposat a radiacions 
ionitzants categoria B 

17 

Periòdics a personal professionalment exposat a radiacions 
ionitzants categoria B 

54 

Total  1.485 
 
De les 1.485 persones que s’han fet la revisió laboral, 1.479 han estat 
qualificades d’aptes per al lloc de treball, i les 6 restants han estat aptes amb 
restriccions. 
 
Reconeixements no 
laborals  

Total Aptitud 

*Periòdics a personal 
jubilat 78 No procedeix 
* Personal que havia estat usuari dels reconeixements durant el període d’activitat laboral. 

A més, s’han fet 2.730 anàlisis clínics, que inclouen paràmetres bioquímics en 
sang i en orina. Una part d’aquests anàlisis corresponen als  reconeixements 
(laboral i no laboral), una altra als que es fan en alternança amb els 
reconeixements (analítica UAB), i els restants corresponen a reconeixements 
incomplets (cas de treballadors que no han acudit a la citació de l’exploració 
mèdica i aplicació de protocols). 
 

Anàlisi clínic 
Tipus Total 
Reconeixement laboral i no laboral 1.526 
Reconeixement incomplet 44 
Analítica UAB 1.160 
Total 2.730 
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En els reconeixements laborals s’han aplicat els protocols de vigilància 
sanitària específica següents: 
 
Tipus de protocols aplicats Nombre 
P. d’usuari de pantalles de visualització de dades (PVD) 1.433 
P. d’exposició a agents biològics (tètanus – diftèria) 1.494 
P. d’exposició a sobrecàrrega vocal 343 
P. d’exposició a agents químics 286 
P. d’exposició a agents biològics (altres)* 245 
P. d’exposició a agents cancerígens i mutàgens 213 
P. d’usuari de microscòpia òptica 119 
P. d’exposició a anestèsics inhalatoris 95 
P. de manipulador de càrregues 87 
P. d’exposició a radiacions ionitzants (categoria B) 71 
P. conducció de vehicle a motor 20 
P. d’exposició a radiacions ionitzants (categoria A) 16 
P. d’exposició al soroll 16 
P. d’exposició a agents biològics (hepatitis B) 16 
P. d’exposició a vibracions 6 
P. d’exposició a postures forçades 4 
P. d’exposició a moviments repetitius 3 
P. d’exposició a agents biològics (hepatitis A) 2 
Total 4.469 
(*) S’ha practicat en un cas la prova d’anticossos totals en sèrum per a la Leptospira 
amb resultat negatiu.  

En els reconeixements del personal de 35 a 74 anys d’edat continuem amb la 
prevenció primària de les malalties cardiovasculars mitjançant el càlcul del risc 
coronari a 10 anys i la valoració de risc cardiovascular segons el perímetre 
abdominal. 

Hem continuat durant les revisions amb el programa de prevenció del 
glaucoma i del càncer de pròstata. 
 
Seguim amb la col·laboració amb el Servei d’Activitat Física mitjançant el 
lliurament d’un full informatiu als usuaris dels reconeixements de salut 
respecte els avantatges de fer activitat física. 

A més dels reconeixements de salut es fan visites mèdiques i d’infermeria. Les 
visites mèdiques inclouen aquelles relacionades amb el reconeixement de 
salut, la protecció a la maternitat i la sensibilitat especial a riscos en el treball, 
i la llarga absència per motius de salut. S’han fet 191 visites mèdiques que 
han generat 17 sol·licituds d’estudi de les condicions de treball (15 
corresponen a dones i 2 a homes), 18 visites a llocs de treball i 41 informes 
d’aptitud. 
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Informes d’aptitud 

Altres avaluacions* Total Apta/e 
Apta/e amb 
restriccions/ 
recomanacions 

  Dones Homes Dones Homes 
Llarga absència 24 9 6 7 2 

Protecció de la maternitat 9 6 - 3 - 

Avaluacions per especial sensibilitat 
a riscos inherents al treball 8 2 - 4 2 

Total 41 17 6 14 4 
*Tipus d’avaluacions i informes d’aptitud generats en el total de visites mèdiques. 

Les visites d’infermeria han estat 498 i inclouen, bàsicament, aquelles 
generades pels protocols de detecció d’hipertensió arterial, deshabituació al 
tabac, assessorament dietètic i control de pes i enquestes de maternitat.  

8.1.2.Equips de primers auxilis (EPA) i desfibril·ladors automàtics 
(DEA).  

La Unitat de Salut Laboral gestiona el funcionament general dels equips de 
primers auxilis (EPA) que són voluntaris en la seva totalitat. Això inclou la 
captació, el control de la vacunació, la formació continuada, la recollida i el 
lliurament de material, la difusió i l’organització d’actes extraordinaris. 
Igualment, l’actualització permanent dels llistats dels EPA en actiu i el seu 
lliurament a la resta de membres, a les Administracions de centre i 
responsables de la resta d’edificis.  

El gener de 2012 comptàvem amb 65 EPA i s’ha tancat l’any amb 66. S’han 
produït 5 baixes, 6 altes i 1 canvi d’ubicació. També disposem d’un grup d’EPA 
en reserva, constituït actualment per 15  persones. I comptem amb 8 
persones autoritzades per a l’ús del DEA que no són EPA en actiu. 

En 2012 s’ha fet el reciclatge biennal de quatre hores i l’acte d’agraïment als 
EPA pel seu compromís amb la institució. 

Aquesta unitat gestiona la formació en primers auxilis impartida per la Creu 
Roja i que va adreçada als candidats a EPA i a la resta de treballadors i també 
la formació bàsica i per la renovació de l’acreditació per a l’ús dels DEA per a 
personal no mèdic, dirigida als EPA en actiu i en reserva i impartida també per 
la Creu Roja.  

Respecte els DEA la unitat fa la inscripció de cadascun d’ells en el registre 
oficial de la Generalitat a més de l’organització, revisió periòdica i 
manteniment i del material accessori. En col·laboració amb el cap de l’SLIPI 
corresponent es porta a terme la comprovació mensual del correcte 
funcionament mitjançant el senyal lumínic indicatiu. Al mateix temps, s’ha fet 
un registre de les revisions fetes, les incidències produïdes i les accions 
efectuades per la persona del SAS designada com a responsable. També s’ha 
elaborat una etiqueta informativa per a cadascun dels DEA on hi consta la data 
de la revisió, el responsable i la data de la propera revisió.  
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Distribució dels EPA  

Localització Matí Tarda Cap de 
setmana Total 

Fac. de Filosofia i Lletres  3 0 0 3 

Fac. de Psicologia 2 2 0 4 

Fac. de Ciències de la Comunicació 4 1 0 5 

Fac. de Ciències. Fac. de Biociències 4 2 0 6 

Fac. de Ciències de l’Educació   1 1 0 2 

Fac. de Traducció i Interpretació 2 0 0 2 

Biblioteca Humanitats 2 0 0 2 

Biblioteca Com. i Hemeroteca general 2 1 0 3 

Fac. de Ciències Polítiques i Sociologia  1 1 0 2 

Administració de Ciències Socials 1 1 0 2 

Fac. D’Economia i Empresa  1 1 0 2 

Fac. de Dret 1 1 0 2 

Campus Sabadell 3 1 0 4 

Servei d’Activitat Física (SAF) 2 0 2 4 

CBATEG 1 0 0 1 

Fac. de Medicina 3 0 0 3 

Fac. de Veterinària 2 0 0 2 

Servei d’Informàtica (Edifici D) 2 0 0 2 

Escola de Postgrau 2 0 0 2 

Escola d'Enginyeria 2 0 0 2 

Hospital Clínic Veterinari 1 0 0 1 

Rectorat 3 3 0 6 

IBB 1 0 0 1 

Rectorat (Unitat d’Estudiants i Cultura) 2 1 0 3 

Total 48 16 2 66 
 
Dins el Pla d’equipament progressiu i manteniment de desfibril·ladors en el 
campus està prevista l’adquisició de 7 nous aparells. En l’actualitat la UAB 
disposa de 13 DEA. 
 

Localització dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA) 

Edifici Lloc Ubicació DEA Nombre 

A Rectorat SLIPI 1 

B F. Filosofia i Lletres SLIPI F. Filosofia i 
Lletres 

SLIPI  F. Economia i 
Empresa 

1 

1 F. Psicologia 

C F. Ciències SLIPI F. Ciències  
(nord) 

1 
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F. Biociències SLIPI F. Ciències 
(centre) 

1 

G F. Ciències de l’Educació SLIPI F. Ciències de 
l’Educació 

1 

I F. Ciències de la Comunicació SLIPI 1 

M F. Medicina SLIPI 1 

Q Escola d’Enginyeria SLIPI 1 

S Campus Sabadell SLIPI 1 

V F. Veterinària SLIPI 1 

SAF 2 SAF  Recepció 1 

SAF 1 SAF - Poliesportiu Recepció 1 

TOTAL   13 

 

8.1.3. Farmacioles  

La Unitat de Salut Laboral fa la gestió, l’organització i la revisió de les 
farmacioles del campus però la complexitat en la denominació i ubicació 
exacte dels espais ens ha fet replantejar i modificar el protocol actual. 

Actualment disposem de 265 farmacioles distribuïdes. 

També es retiren els medicaments caducats de les farmacioles i es lliura al 
titular de l’oficina de farmàcia del campus per a la seva destinació al punt 
SIGRE per a la correcta gestió mediambiental dels envasos i restes de 
medicaments.  
 

Lliurament de comandes de farmacioles 
Tipus  Comandes 
Paret  259 
Transport 1 
 

8.1.4.Trucades en demanda d’auxili  
Les trucades al servei en demanda d’auxili es gestionen, segons la seva 
gravetat, des de la unitat d’Atenció Primària, mitjançant el trasllat del personal 
sanitari al lloc de l’accident o amb la col·laboració dels Equips de Primers 
Auxilis (EPA) o de l’equip de Seguretat i Vigilància. 

Enguany, aquestes trucades han estat 158 un 16% menys que l’any anterior. 
Les sortides s’han reduït de forma considerable gràcies a la intervenció dels 
EPA que han actuat en un 46% dels casos i posteriorment, han derivat la 
persona accidentada al SAS acompanyada pel personal del servei de Seguretat 
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i Vigilància. L’equip sanitari de la Unitat ha sortit al campus per atendre al 
pacient només en un 10 % de les urgències. En un 38 % dels casos ha estat el 
personal del Servei de Seguretat i Vigilància qui ha traslladat el pacient 
directament fins a les instal·lacions del servei, i en el 16 % restant els pacients 
desprès de rebre la informació sanitària pertinent de l’equip del SAS, hi han 
acudit per mitjans propis. 

Les demandes d’atenció en un 56 % es produeixen al matí i el 44 % a la 
tarda. 

El nombre més alt de trucades (15 %) s’ha produït el mes d’octubre. El 15 % 
de les trucades provenen del SAF, seguit de la Facultat de Ciències, amb un 
9% de les trucades. 

Com en anys  anteriors els diagnòstics més freqüents han estat els relacionats 
amb problemes traumàtics i neurovasculars. 

El 72% de les assistències han estat d’estudiants, el 10 % d’externs, i el 18 % 
de PAS i PA. 

Evolució de les trucades en demanda d’auxili 

 

 
8.2. Prevenció i promoció de la salut  
Les unitats de USL i UAP han administrat un total de 816 vaccins i han fet  636 
visites de promoció de la salut. 

Vaccins 
Tipus  Nombre 
Tètanus-diftèria 393  
Grip 189  
Hepatitis B 29  
Hiposensibilitzants 176 
Hepatitis A 9 
Hepatitis A + B 20 
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Protocols preventius 
Tipus Visites 
Deshabituació del tabac 22 
Assessorament dietètic i control 
d   

249 
Detecció d’hipertensió arterial 365 
 

8.3. Altres activitats 
 
8.3.1 Incloses en la Planificació de l’Activitat Preventiva 
 S’ha continuat amb l’enviament de l’Enquesta de maternitat mitjançant 

correu electrònic i s’ha promogut el lliurament de la resposta mitjançant el 
mateix sistema. De les 67 enquestes enviades i s’han rebut 11 respostes. 
Aquest resultat ha fet que a finals de desembre s’iniciessin modificacions 
de millora en el procediment.  

 S’ha fet l’estudi dels resultats de les Enquestes de maternitat, que 
s’inclourà en la Memòria específica del Servei Assistencial de Salut. 

 S’han fet i revisat instruccions de treball internes. 
 S’han analitzat els diferents indicadors de salut en les revisions laborals 

(tonometria, espirometria, tensió arterial...) i dels motius de llarga 
absència en incapacitat laboral superior a tres mesos, en relació al treball i 
que s’inclourà en la Memòria del Servei Assistencial de Salut. 

 S’ha elaborat un nou model d’informe de revisions per a la nova versió 
informàtica del programa Salus que s’inclourà en la implementació de la 
nova versió informàtica. 

 S’ha actualitzat la part corresponent a salut laboral que s’inclou en el web 
extern del Servei Assistencial de Salut. 

 S’ha fet coordinació amb el Comitè de Bioseguretat en relació a les altes de 
personal exposat professionalment a determinats agents biològics i la 
vigilància de la salut.  
 

8.3.2. No incloses en la Planificació de l’Activitat Preventiva 
 S’ha fet coordinació amb la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica en 

relació a les altes, baixes i llicències d’operador del personal exposat 
professionalment a radiacions ionitzants i la vigilància de la salut.  

 S’ha fet coordinació amb l’Àrea de Personal i Administració de Serveis i 
l’Àrea de Prevenció i Assistència en les altes i avaluacions de riscos dels 
treballadors que formen part del programa de intermediació laboral 
INCORPORA, basat en les necessitats socials i empresarials i que garanteix 
una bona integració de la persona en l’empresa.  

 S’han fet aportacions al Programa Campus-UAB Saludable i s’ha participat 
en la Diada Campus Saludable.  

 S’han integrat qüestions al document de teletreball i prevenció de riscos 
laborals. 
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9. Protecció radiològica 
La protecció radiològica a la UAB es 
competència de la Unitat Tècnica de 
Protecció Radiològica (UTPR) que 
tot i ser un servei de la universitat 
segueix les directrius del Consell de 
Seguretat Nuclear. En aquest 
apartat s’informa de l’activitat més 

significativa als efectes de la 
prevenció de riscos laboral de la 
UAB. A banda d’aquestes 
actuacions, la UTPR dóna altres 
serveis per a les instal·lacions 
radioactives de la UAB així com per 
empreses alienes a la UAB. 

9.1. Activitats 
 Tramitar la documentació bàsica de les instal·lacions radioactives. 
 Intervenir en les etapes de disseny de les instal·lacions, bé sigui en els 

nous establiments o bé en les modificacions de les existents. 
 Avaluar els riscos radiològics de cadascuna de les instal·lacions de la UAB. 
 Aplicar les normes de protecció a tots els treballadors exposats en les 

diferents instal·lacions i vetllar perquè aquestes normes siguin també 
aplicades a tots els usuaris eventuals. 

 Vigilar la radiació i la contaminació ambiental i superficial de cada 
instal·lació.   

 Supervisar el tractament, emmagatzemament i evacuació de residus sòlids, 
líquids i gasosos de les instal·lacions. 

 Controlar l'emissió d'afluents líquids i gasosos que es produeixen en les 
instal·lacions. 

 Mantenir, verificar i calibrar els sistemes de detecció i mesura de les 
radiacions ionitzants. 

 Fer la dosimetria individual de la radiació externa del personal exposat i de 
la contaminació interna, mantenint constantment actualitzades les dades 
obtingudes en els controls. 

 Estimar el risc radiològic bé sigui l'individual o bé el col·lectiu de les 
instal·lacions, com també els danys que es puguin produir en cada una 
d'elles. 

 Garantir la vigilància mèdica del personal professionalment exposat, 
mitjançant el Servei Assistencial de la UAB, que és un servei mèdic 
legalment autoritzat pel Consell de Seguretat Nuclear i pel Departament de 
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Aquest any, han 
passat la revisió d’exposició a radiacions ionitzants de categoria A, 16 
persones i de categoria B, 71 persones. 

 Garantir la formació i l'entrenament del personal professionalment exposat. 
 En les inspeccions es verifica l’estat de les mesures correctores avaluades 

amb anterioritat a la visita corresponent. 
 Retirada de la font encapsulada de la Unitat de Farmacologia, pendent de 

retirada per ENRESA 
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 A la taula següent es dóna un resum dels controls i mesures que s’han fet 
a les instal·lacions radioactives del campus. Aquest resum només té a 
veure amb les feines relacionades amb la prevenció d’aquestes 
instal·lacions.  
 

9.2. Resum dels controls que s’han fet a les instal·lacions radioactives 
de la UAB 

Instal·laci
ó 
radioactiv
a 

Ubicació 

Controls 
anuals de 
radiació i 
contamina
ció 

Nivells de radiació 
a equips de raigs 
X 

Control 
d’hermetici
tat a les 
fonts 
radioactive
s 

 
 
 
IRA-1235 
Fac. 
Ciències 

Institut de Física 
d’Altes Energies 

19/07/12 16/05/12 
07/09/12 

14/09/12 

Grup de Física de 
les Radiacions  

   

Grup de 
Tècniques de 
Separació 
Química  

10/09/12 10/05/12 
12/09/12 

- 

Servei de 
Difracció de 
Raigs X 

- 10/05/12 
10/09/12 

- 

 
 
IRA-1402 
Fac. 
Biociències 

Unitat de 
Bioquímica 

30/07/12 - 22/02/11 

Unitat de 
Genètica  

30/07/12 - - 

Servei de 
Radioinmunoass
aig i 
Endocrinologia 

20/07/12 - - 

 
 
 
 
IRA-1729 
Fac. 
Medicina 

Institut de 
Bioquímica i 
Biotecnologica 

19/07/12 - - 

Unitat de 
Bioquímica 

30/07/12 
03/08/12 

- - 

Centre de 
Biotecnologia 
Animal i Teràpia 
Gènica 

11/06/12 
19/07/12 

Equip fora de servei - 

Unitat Tècnica de 
Protecció 
Radiològica 

25/05/12 
23/07/12 

16/05/12 
12/09/12 

13/06/12 

 
IRA-1741 
Fac. 
Veterinària 

Unitat de 
Bioquímica 

02/08/12 - - 

Unitat de 
Fisiologia Animal 

25/07/11 - - 

IRA-2515 
HCV 

Servei de 
Gammagrafia 
Equina 

02/08/12 - - 
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9.3. Resum dels controls que s’han fet a les instal·lacions de 
radiodiagnòstic de la UAB 
 

Instal·lació de 
radiodiagnòstic 

Ubicació Nivells de 
radiació a 
equips de 
raigs X 

Control de 
qualitat a 
equips de raigs 
X 

RX-B/2543 Servei d’Imatge del HCV 02/10/12 02/10/12 

 

9.4. Formació feta al personal de la UAB 
 

Data Destinataris Instal·lacions 

14/05/12 
15/05/12 

Formació continuada del 
personal que treballa a les 
instal·lacions radioactives 

CBATEG-LR, IBB, SRE-C, UB-C, UB-M 
i UF-V (14/05) 
CBATEG-LI, IFAE-FE, SDRX (15/05) 
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10.Consulta i participació  
 

El Comitè de Seguretat i Salut 
(CSS) s’ha constituït en quatre 
sessions ordinàries. També s’ha 

establert un registre intern de 
participació i gestió. 

 

10.1.Comitè de Seguretat i Salut (CSS).  
El Comitè de Seguretat i Salut s’ha reunit durant l’any les sessions ordinàries 
següents: 
 
 22 de març de 2012 i continuació el 02/05/2012 
 23 de juliol de 2012  
 04 d’octubre de 2012 
 20 de desembre de 2012  
 
Les actes de les reunions, un cop aprovades i signades es pengen a la 
intranet.  
 
 
10.2.Reunions amb delegades i delegats de prevenció  
A més de les reunions individualitzades puntuals s’han fet :   

Reunió prèvia per l’avaluació del risc psicosocial de la Unitat d’Estudiants i de 
Cultura per parlar del mètode i designació dels membres i per a la constitució 
del grup de treball.  

Seguiment del PNT d’obres 
D’acord amb el que està previst dintre el procediment d’obres s’han fet sis 
reunions durant l’any .  
 
 
10.3.Procés de participació i consulta  
Dintre el procés de participació i consulta que du a terme l’Àrea de Prevenció i 
Assistència, s’ha participat amb les delegades i els delegats de prevenció, la 
documentació següent: 

 PNT d’elaboració de Plans d’Autoprotecció (PGP.PAU.01/11.V1). 
 PNT de Prevenció i intervenció en el consum d’alcohol i drogues i els 

problemes associats (PGP.SAL.01/11). Enviat també a Juntes, Comitès i 
Sindicats. 

 Presentació del sistema de bonificació per a aquelles empreses que 
acreditin la millora de la sinistralitat laboral 2011. 

 Planificació de l’activitat preventiva 2012 
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11.Informació i Formació  
11.1 Informació preventiva general 
Per tal de fomentar que tot el personal conegui els continguts de la intranet de 
prevenció tot mantenint i millorant-los de manera periòdica, hem modificat la 
intranet perquè sigui més accessible i en la pàgina principal s’ha afegit un 
accés directe.  
 
Aquest any no s’ha pogut fer cap traducció a l’anglès, doncs les dotacions 
econòmiques s’han destinat a altres partides més urgents. 
 
Tanmateix continua sent matèria pendent la millora del sistema de 
comunicació de la PRL i fer un plantejament per garantir que el personal 
coneix els riscos específics del seu lloc de treball. S’està col·laborant en el 
projecte del portal del treballador 
 
S’ha dissenyat i publicat un cartell anunciador dels desfibril·ladors per a les 
consergeries que en disposen, s’han aprovat i fet públics els procediments 
normalitzats de treball (PNT) següents: 
 PNT d’Investigació d’accidents (PGP.ACC.01/10). 
 PNT de coordinació activitats empresarials (PGP.CON.01/2010) 
 PNT de recepció d’obres amb criteris de seguretat (PGP.OBR.01/2011) 

 
Aquests procediments, un cop els ha signat el gerent, s’han fet públics a la 
intranet. 
 
S’ha fet difusió a la intranet de prevenció del comunicat de risc i suggeriments 
de millora i les queixes que hi podien tenir cabuda s’han adreçat a aquest 
procediment per tal de gestionar-les de manera correcta. 
 
Els plans i protocols vigents a la UAB que estan aprovats s’han penjat a la 
intranet i s’afegeixen la resta en la mesura que es van aprovant. També s’ha 
fet difusió als responsables dels edificis per tal que publiquin a la extranet tots 
els plans i protocols que els corresponguin per territori. 
 
S’ha participat en diversos simulacres aliens com ara l’INUNCAT al municipi de 
Sant Quirze, així com els simulacres de Vila Universitària, edifici Blanc, Casa 
Convalescència, entre d’altres. 
 
11.2 Informació preventiva específica 
Manual de divulgació sobre seguretat en equipaments cientificotècnics, 
pendent de finalització. 
 
S’ha publicat la fitxa informativa sobre acrilamida i està en fase de revisió la 
de la diaminobencidina.  
 



 

11. Informació i formació Pàgina 52 

S’ha fet un comunicat informatiu sobre el nou sistema d’etiquetatge REACH si 
bé en el moment de la redacció d’aquest document encara està previst fer la 
seva difusió. 
 
La fitxa de nitrat d’uranil està pendent de publicació. 
 
El procediment general de recepció, conservació i transport de paqueteria, 
s’ha redactat i resta pendent de participació.  
 
S’està confeccionant la fitxa constructiva de detecció i alarma per a laboratoris 
amb presència de gasos de risc. Es troba en fase de revisió per part de la DAL.  
 
No ha finalitzat la realització de la fitxa constructiva sobre selecció, instal·lació, 
i desmantellament de vitrines de gasos. 
 
Està pendent la revisió del llistat exhaustiu dels llocs de treball que 
representen un risc per a la maternitat i la proposta de llocs de treball 
exempts de risc per a la maternitat i l’elaboració del full informatiu sobre els 
riscos específics en l’embaràs i la lactància en l’àmbit dels laboratoris 
experimentals. 
 
La formació en emergències del personal pendent a l’edifici C, IBB i Postgrau 
es programaran per al primer semestre de 2013. 
 
S’han fet dues sessions específiques de formació per al personal del servei de 
Seguretat i Vigilància i se’ls hi ha facilitat material informatiu. 
 

11.3 Formació impartida  
Aquest any s’han programat 121 edicions, 10 més que l’any 2011 que van ser 
111, tot i que hi ha una reducció del nombre de participants a la majoria de 
les accions i, en general a tot el programa de prevenció. Dels 1.513 
participants el 2011 es passa a 1.189 el 2012. 
 
Aquesta tendència a la baixa en general en el nombre de participants 
s’inverteix en aquelles accions vinculades als riscos psicosocials o a l’estrès. 
També augmenten els participants en les accions de bioseguretat i els 
participants en accions on line que proporciona el servei de prevenció aliè, 
Egarsat. 
 
Destacable, el nombre de participants, 78 persones, en les accions d’extinció 
d’incendis. 
 
Pel que fa al compliment del personal de l’Slipi amb la formació aprovada pel 
Comitè de Seguretat i Salut l’any 2007, s’avaluarà l’acompliment durant el 
2013. 
 
De les dades generals es desprèn que cal promoure que els Caps de 
Departament facin difusió, als treballadors,  dels cursos necessaris per al 
correcte exercici de les seves funcions en matèria de prevenció, donat que 
s’observa un increment del nombre d’inscrits quan es fa un recordatori 
d’aquests.  
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Actualització biennal de l´equip 
EPA  

4 2 46 1 0 47 188 

Agents biològics. Riscos i mesures 
preventives on-line 

3 3 2 0 1 3 9 

Anàlisi del conflicte interpersonal  10 2 19 3 0 22 220 

Central d’alarmes  2 2 16 0 0 16 32 

Central de gasos 2 1 8 0 0 8 16 

Coneixement i prevenció del soroll 
on-line 

2 5 5 0 0 5 10 

Continuada en protecció 
radiolòdica. Especialitat de fonts 
encapsulades i equips de raig X  

2 1 1 1 0 2 4 

Continuada en protecció 
radiològica. Especialitat de fonts no 
encapsulades  

2 1 10 4 5 19 38 

Educació per la veu i la foniatria  12 1 3 0 0 3 36 

Estrès. Mobbing. Burn out: 
Psicologia aplicada a la PRL   

2 2 11 1 0 12 24 

Formació genèrica en emergències  1 2 29 26 0 55 55 

Formació genèrica i específica en 
emergències 

1 6 22 0 0 22 22 

Formació inicial en Prevenció de 
Riscos Laborals  

2 6 182 69 85 336 672 

Gestió de residus especials a les 
instal.lacions de recerca i docència 
de la UAB 

4 1 6 0 0 6 24 

Gestió d´EPI i seguretat al 
laboratori 

3 2 26 0 0 26 78 

Guia tècnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos 
a la utilización de equipos de 

5 1 1 0 0 1 5 
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trabajo 

Ico-who symposia on tobacco 
control 

7 1 1 0 0 1 7 

Implicació en la prevenció de riscos 
en la gestió d’un laboratori  

2,5 1 7 1 0 8 20 

Integral de seguretat del 
departament de Química  

8 1 9 14 11 34 272 

Introducció a la bioseguretat 3 2 19 1 3 23 69 

Introducció als primers auxilis  2 1 25 0 3 28 56 

Lesions d’esquena. Com evitar-les 
amb una bona higiene postural 

2 2 83 1 3 87 174 

Maneig d’extintors i extinció de focs 2 11 77 0 1 78 156 

Manteniment i rescat en ascensors 2 1 5 0 1 6 12 

Motivació i automotivació personal 10 2 19 1 0 20 200 

Nocions bàsiques sobre la igualtat 
de gènere 

5 1 5 0 0 5 25 

Normes d’ús i de manteniment de 
cabines de seguretat biològica  

3 1 10 0 1 11 33 

Prevenció de l’estrès laboral on-line 2 7 6 1 0 7 14 

Prevenció de risc químic als 
laboratoris on-line 

3 3 2 0 1 3 9 

Prevenció de riscos en la conducció 
d´automòbils ( on-line )  

3 1 1 0 0 1 3 

Prevenció de treballs amb esforç  
vocal on-line 

2 6 6 0 0 6 12 

Prevenció en la manipulació de 
càrregues on-line  

3 4 4 0 0 4 12 

Prevenció en l’ús de pantalles de 
visualització de dades on-line 

2 6 6 0 0 6 12 

Primers auxilis generals 21 2 24 0 1 25 525 

Reciclatge desfibril·ladors UAB 2 6 46 1 0 47 94 
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Reciclatge pla d’autoprotecció  2 2 11 0 0 11 22 

Responsabilitats legals en PRL per a 
directius i comandaments 
intermitjos  

2 1 7 0 0 7 14 

Riscos psicosocials 4 4 36 2 1 39 156 

Seguretat i salut en instal·lacions  2 1 27 28 43 98 196 

Suport vital + desfibril·ladors 
externs automàtics ( DEA )   

8 3 19 0 0 19 152 

Tècnic de nivell bàsic en PRL on-
line  

50 11 9 0 2 11 550 

Transport i enviament de material 
biològic  

3 1 17 0 0 17 51 

Trobada grup prevenció de riscos i 
salut laboral: Fomentar estil de 
vida saludable des de les 
organitzacions  

3 1 4 0 0 4 12 

Total 215,5 121 872 155 162 1189 4291 

 
Les hores rebudes són el resultat de multiplicar la durada de les diverses 
sessions pel nombre d’assistents.  
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