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Identificació i avaluació de riscos laborals
Seguretat, higiene i ergonomia




Avaluació de riscos del personal de recepció (35 consergeries, 94 persones, 3 llocs de treball).
+ informació
 https://www.upc.edu/prevencio/ca/avaluacions-de-riscos-laborals/personal-recepcio
Identificació i avaluació de riscos de les activitats de 15 projectes de recerca.
Identificació de riscos i mesures preventives (Laboratori Disseny 1 de l’ESEIAAT).

Psicosocial


S’ha completat una primera fase de l’avaluació de riscos psicosocials amb la difusió
d’informació a tot el PAS de la UPC sobre què és el risc psicosocial, quins són els principals
factors de risc, i quins són els possibles efectes a la salut derivats de l’exposició a aquests
riscos. El 92% del PAS va participar en el programa de promoció de la salut 2016 sobre els riscos
psicosocials.
+ informació
 https://www.upc.edu/prevencio/ca/psicosocial/psicosociologia



En una segona fase del procés d’avaluació, s’ha realitzat la valoració de les metodologies per a
la realització de l’Avaluació de riscos psicosocials, que compara el mètode CoPsoQ PSQCAT V.2 i
el F‐Psico V.3 (Mètode d’Avaluació de Factors Psicosocials de l’Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo), per a la posterior selecció del mètode més adequat.

Mesures preventives
Formació bàsica 8h pel PAS


10 edicions de formació bàsica en PRL de 8 hores adreçades a personal TIC, personal
d’administració i caps d’unitats, amb un nombre total de 103 assistents.
+ informació
 https://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/formacio-en-prevencio/formaciobasica-en-prevencio-de-riscos-laborals-pas

Biblioteques


Informe de conclusions derivat de l’avaluació de riscos laborals on es recullen les mesures
preventives informatives, formatives i de recursos materials realitzades i es planifiquen les
pendents de realització.



8 edicions de formació específica en PRL d’1,5 hores adreçades al personal TIC, amb un nombre
total de 116 assistents.
+ informació
 https://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/formacio-en-prevencio/formacioespecifica-prl-tic
Proves d’implantació d’elements per treballs amb seguretat: carro elevador, tamboret rodant,
escalerilla (1 i 2 esglaons) i cadira dempeus-assegut.
Informe de conclusions derivat de l’avaluació de riscos laborals on es recullen les mesures
preventives informatives, formatives i de recursos materials realitzades i es planifiquen les
pendents de realització.

TIC
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Recepció





Mesures preventives (MP REC01).
+ informació
 https://www.upc.edu/prevencio/ca/avaluacions-de-riscos-laborals/personalrecepcio/mesures-preventives
Proves d’implantació d’elements per treballs amb seguretat: carro amb cistelles i escala-carretó
amb rodes.
Informe de conclusions derivat de l’avaluació de riscos laborals on es recullen les mesures
preventives informatives, formatives i de recursos materials realitzades i es planifiquen les
pendents de realització.

Coordinació d’activitats empresarials (CAE)





Incorporació dels circuits CAE i formularis de comunicació al web de prevenció.
+ informació
 https://www.upc.edu/prevencio/ca/pacae
4 edicions de formació en prevenció de riscos laborals en el marc dels convenis universitatempresa de 4 hores amb un nombre total de 18 assistents.
+ informació
 https://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/formacio-en-prevencio/formacioprl-convenis-universitat-empresa-pdi
1 edició de formació en prevenció de riscos laborals en l’àmbit de les activitats a les entitats
vinculades de recerca de 4 hores amb un nombre total de 4 assistents.
+ informació
 https://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/formacio-en-prevencio/formacioprl-activitats-a-entitats-vinculades-recerca

Emergències
Biblioteques



Pla d’actuació per a la implantació de l’organització de l’emergència a les biblioteques.
Guies ràpides de funcionament de la centraleta de detecció d’incendis (BRGF i B-ETSAB).

Guies ràpides d’actuació per als serveis d’emergència


Implantació de la guia ràpida d’actuació per als Serveis d’Emergència (ETSAV).

Procediments de gestió
Avaluació de riscos laborals



Procediment d’avaluació de riscos laborals de la UPC en les especialitats preventives de
seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia.
Definició dels criteris a seguir per a la realització de l’avaluació del risc psicosocial a la UPC.

Emergències




Procediment de registre d’emergències i urgències mèdiques.
+ informació
 https://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies/comunicacio-emergencies-i-urgenciesmediques
Procediment d’investigació d’emergències.
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Altres actuacions
Estudiantat



Assessorament per a l’adquisició d’equips de protecció individual de l’estudiantat a través
d’UPCshop i publicació d’informació sobre seguretat i salut al portal de prevenció.
10 instruccions de seguretat per a l’estudiantat (ISE).

Auditoria


Auditoria legal voluntària del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals, duta a terme
per una empresa externa especialitzada.

Pla de mobilitat


Incorporació de mesures sobre accidents in itinere en els plans de mobilitat de la UPC.
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Memòria econòmica
Concepte
Recursos sanitaris

Assignat

Consumit

Disponible

235.320€

235.320€

0€

Vigilància de la salut i manteniment dels desfibril·ladors

Manteniment equips de mesura

235.320€

1.200€

Calibració i verificació sonòmetre i calibrador
Calibració luxòmetre
Calibració termohigròmetre
Adquisició equipament de mesura (equip multifunció i sondes)

Informes tècnics i mesures específiques

8.000€

15.000€

1.500€

Ambulància assistencial LEGO
Equips de treball ARL Recepció
Equips de treball ARL TIC

Pressupost exercici 2016
Total consumit
Desviació pressupost
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10.355,91 €

4.644,09 €

770,45 €

729,55 €

650,50 €
119,95 €

3.500€

Desplaçaments fora UPC
Dietes
Km i peatges

No tipificat

2.421,90 €

10.355,91 €

Formació tècnics
Material suport docència

Desplaçaments tècnics

5.578,10 €
5.578,10 €

Manteniment eina electrònica de sol·licitud d'atenció a la salut de les
persones

Adquisició i disponibilitat de normes, biblioteca tècnica

-3.660,35 €

423,49€
273,46€
605,76 €
3.557,64 €

Auditoria legal sistema gestió PRL

Manteniment sistema informatitzat de gestió

4.860,35 €

2.542,98 €

957,02 €

1.368,99 €
76€
1.097,99 €

0€

2.771,74 €

-2.771,74 €

660,00 €
547,27 €
1.564,47 €

264.520€
262.199,53 €
2.320,47 €
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Barcelona, febrer de 2017

