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1. OBJECTE 

La coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i, actualment desenvolupada de forma exclusiva en el RD 171/2004, requereix que la 
UA introduïsca un sistema eficaç de coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

El procediment de coordinació d'activitats empresarials té com a finalitat complir la legislació 
vigent, promovent i cooperant a eliminar o disminuir els riscos laborals que puguen existir en 
els serveis que realitzen empreses contractistes, subcontractistes, empreses de parcs 
científics, entitats associades, treballadors autònoms, concessions administratives, fundacions, 
convenis de col·laboració (art. 83 LOU), etc. per a la UA, de manera que es garantisca una 
protecció eficaç en matèria de seguretat i salut als membres de la comunitat universitària i al 
personal de les empreses externes, en els termes exigits en la legislació actual, aplicant-hi els 
mitjans de coordinació empresarial adequats a aquesta fi. 

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Aquest procediment serà aplicable en els següents casos: 

Cuan els treballs duts a terme en qualsevol dels centres de treball o instal·lacions de la UA on 
concórreguen treballadors d'altres empreses, la UA actua com a EMPRESA TITULAR. És a dir, 
quan l'activitat contractada no coincideix amb la docència i investigació (p. ex.: serveis de 
manteniment, neteja, jardineria, seguretat, etc.).  

La UA actua com a EMPRESA PRINCIPAL quan es contracte o s'establisquen convenis de 
col·laboració amb empreses, entitats externes públiques o privades o persones físiques alienes 
a la UA per a realitzar tasques de docència o recerca en qualsevol dels centres de treball o 
instal·lacions de la UA. 

la UA actua como a EMPRESA CONCURRENT quan el personal de la UA desenvolupe 
activitats en centres externs. 

No serà aplicable aquest procediment en les obres de construcció que estiguen incloses en 
l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre. En aquests casos, el  servei 
competent en matèria d'infraestructures i serveis (d'ara endavant SCMIS) prendrà les mesures 
necessàries per a complir l’esmentat reial decret. 

Aquest procediment podrà anar acompanyat d'altres documents de caràcter contractual en 
matèria de prevenció de riscos lliurats per la UA (instruccions, procediments, etc.) que 
desenvolupen certs aspectes més específics de la coordinació d'activitats empresarials en 
determinats treballs. 

3. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS 

En els casos en els quals la UA siga empresa Titular o Principal,  té una posició preeminent 
sobre la resta d’empresaris amb activitat en aquesta, per això haurà d'adoptar les mesures 
necessàries perquè els altres empresaris concurrents reben la informació i les instruccions 
adequades. 
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Totes les empreses coincidents en un centre de treball han de cooperar a aplicar la normativa 
de prevenció de riscos laborals. 

La UA conscient de la importància en la consecució d'aquesta coordinació estableix les 
següents responsabilitats entre els seus òrgans administratius i de direcció: 

 

3.1 Actuacions prèvies a l'inici de l'activitat 

Servei competent en matèria d'infraestructures i serveis - SCMIS, en coordinació amb el Servei 
de Prevenció, el Servei de Gestió Econòmica i l'Oficina Ecocampus: 

o Incloure en les clàusules administratives particulars i en els plecs de 
prescripcions tècniques de contractació previstes en la Llei de Contractes del 
Sector Públic, els requisits i normativa específica en matèria de seguretat i 
salut (incloent-hi els aspectes específics de gestió ambiental) que ha de 
complir les empreses externes i que hi compten amb l'assessorament del 
Servei de Prevenció, Comitè de Seguretat i Salut, d'ara endavant CSS. 

o Incloure en els contractes menors els requisits i normativa específica en 
matèria de seguretat i salut que han de complir les empreses externes i que hi 
compten amb l'assessorament del Servei de Prevenció, oido el CSS. 

o En els casos en què es contracten prestacions de serveis a través d'acceptació 
de pressupostos d'empreses externes, s'haurà d'informar al Servei de 
Prevenció de la UA, amb la finalitat de realitzar les gestions oportunes per a 
dur a terme la coordinació de l'activitat empresarial. 

o Previ a l'inici de l'activitat verificarà que es complisquen les clàusules del plec 
objecte del contracte, així com de les millores proposades en matèria de 
seguretat i salut. 

o Previ a l'inici de l'activitat recaptará documentalment l'avaluació dels riscos que 
l'activitat de l'empresa contractada puga ocasionar al nostre personal, i s’haurà 
de remetre còpia de la documentació -perquè se’n prenga coneixement i es 
valide- al Servei de Prevenció de la UA.  

o Sol·licitar l'acreditació de formació i informació dels treballadors i treballadores 
de les empreses contractades en els riscos laborals derivats de la seua 
activitat, i s’haurà de remetre còpia de la documentació – perquè se’n prenga 
coneixement i es valide- al Servei de Prevenció de la UA, el qual, en cas que la 
documentació no siga adequada, emetrà un informe amb les deficiències 
detectades, perquè l'empresa les esmene. 

o Coordinar la data de començament de l'activitat tant amb l'empresa 
contractada com amb el responsable de la unitat on es realitzarà aquesta 
activitat. L'empresa contractada no podrà començar l'activitat si, prèviament, no 
ha aportat la documentació sol·licitada. 

 

Servei de Gestió de la Recerca i Transferència de Tecnologia (SGITT): 

o Incloure en els contractes i convenis de recerca, els requisits i normativa 
específica en matèria de seguretat i salut (incloent els aspectes específics de 
gestió ambiental) explicant per a açò amb l'assessorament del Servei de 
Prevenció i del CSS. 

o L'activitat no podrà iniciar-se si, prèviament, no s'ha aportat la documentació 
sol·licitada en els contractes o convenis d'investigació. 
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Servei de Prevenció: amb reunions periòdiques i extraordinàries amb els 
coordinadors/interlocutors de les empreses contractades: 

 

o Facilitarà a l'empresa contractada els procediments i instruccions operatives 
pròpies, tant genèriques com específiques (per exemple, laboratoris) en 
matèria de seguretat i salut. 

o Informarà de les seqüències d'actuació per a situacions d'emergència, segons 
els plans d'Autoprotecció de la UA. 

o Informarà a l'empresa contractada dels riscos propis segons activitat i ubicació. 

o Informarà sobre l'assistència sanitària d'urgència en cas d'accident.  

o Així mateix, informarà al personal de la UA, si escau, mitjançant correu intern o 
correu electrònic, de la possible aparició de nous riscos a causa de la 
concurrència de treballadors, i coordinarà l'activitat preventiva seguint els 
procediments que aprove la Universitat. 

o Decidir, si escau, la necessitat de nomenament de coordinador d'activitats 
preventives. 

 

Vicerectorat responsable en matèria de seguretat i salut: 

o Indicar les formes de coordinació que estableix la Universitat, l’esmentat  
Comitè de Seguretat i Salut, amb les empreses concurrents. Per a això, 
promourà les reunions periòdiques o extraordinàries entre els interlocutors en 
PRL que es designen, amb els serveis de prevenció i delegats de prevenció de 
l'empresa adjudicatària.  

 

Servei de Prevenció de l'empresa adjudicatària: 

o Facilitarà la documentació que s'indique en les clàusules administratives 
particulars i en els plecs de prescripcions tècniques de contractació, així com 
aquells altres en matèria de prevenció de riscos laborals que la UA estime 
oportuns. 

o En el cas que com a mitjà de coordinació preferent siga necessari el 
nomenament d'un coordinador, segons la definició donada en el punt 6 
d'aquest procediment, l'empresa externa per mitjà del seu Servei de Prevenció 
aportarà les dades de les persones necessàries per a aquesta fi.  

o Coordinarà l'activitat preventiva dels seus treballadors i treballadores i hi haurà 
de comptar amb els procediments interns aprovats per la Universitat d'Alacant. 

o Un representant del Servei assistirà a les reunions convocades per la UA per a 
coordinar l'activitat empresarial.  

 

Directors d'unitats organitzatives amb tasques de docència: 

o Considerar els possibles riscos associats a les activitats d'aquestes tasques, 
planificant les mesures preventives pertinents. 



 
 

Servei de Prevenció 

PROCEDIMENT DE PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS 

 

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS 

Codi: PC06 

Revisió: 02 

Data: 01/06/15 

Pàgina 5 de 34 

 

o Informar dels riscos que es poden produir per motiu de l'activitat als docents, 
becaris i personal d'administració i serveis al seu càrrec. 

o Sol·licitar la documentació pertinent, segons format F02. 

o En els casos en què es contracten prestacions de serveis a través d'acceptació 
de pressupostos d'empreses externes, s'haurà d'informar al SCMIS amb la 
finalitat de realitzar les gestions oportunes per a dur a terme la coordinació de 
l'activitat empresarial, donant trasllat al Servei de Prevenció de la UA perquè 
en prengueu coneixement i efectes. 

o Remetre una còpia de l'avaluació de riscos al Servei d'Infraestructures amb 
còpia al Servei de Prevenció de la UA perquè en prengueu coneixement i 
efectes. 

o L'activitat de docència per personal extern de l'universitat d’Alacant no podrà 
començar si, prèviament, no s'ha aportat la documentació sol·licitada. 

 

Directors i/o Investigadors Principals de projectes o grup de recerca: 

o Considerar els possibles riscos associats a les activitats del projecte (segons 
memòria de recerca), planificant les mesures preventives pertinents. 

o Informar dels riscos que es poden produir per motiu de l'activitat investigadora 
als investigadors, becaris i personal d'administració i serveis que puguen 
veure's afectats. 

o Sol·licitar acreditació que el personal a càrrec d'investigadors externs, ha 
realitzat la formació exigida i ha rebut la informació en matèria de prevenció. 

o Sol·licitar la documentació pertinent, segons format F02. 

o En els casos en què es contracten prestacions de serveis a través d'acceptació 
de pressupostos d'empreses externes, s'haurà d'informar al SCMIS amb la 
finalitat de realitzar les gestions oportunes per a dur a terme la coordinació de 
l'activitat empresarial, donant trasllat al Servei de Prevenció de la UA perquè 
en prengueu coneixement i efectes. 

o Remetre una còpia de tota la documentació exigida al Servei d'Infraestructures 
amb còpia al Servei de Prevenció de la UA perquè en prengueu coneixement i 
efectes. 

o L'activitat d’investigació per personal extern de l'universitat d'Alacant no podrà 
començar si, prèviament, no s'ha aportat la documentació sol·licitada. 

 

Persones treballadores que faran les seues tasques en empresa/organització externa: 

o Disposar de la formació adequada, conforme als seus perfils preventius. 

o Disposar del certificat d'aptitud mèdica favorable, per a les tasques a realitzar. 

o Adoptar les mesures preventives facilitades per l'empresa/organització en la 
qual farà les tasques. 

o Signar la “declaració de responsable de lectura i enteniment”, segons format 
F06. 
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3.2 Actuacions a l'inici de l'activitat 

Vicerectorat responsable en matèria de seguretat i salut: 

o Nomenar els interlocutors de la UA en Prevenció de Riscos Laborals, 
necessaris en funció de les activitats empresarials que es desenvolupen. 

 

Servei competent en matèria d'infraestructures i serveis: 

o Recaptar i custodiar la documentació d'intercanvi que es descriu en el punt 3.1 
d'aquest procediment. Una vegada aportada tota la documentació exigida, una 
còpia es remetrà al Servei de Prevenció de la UA perquè en prenga 
coneixement i efectes.  

 

Direcció de l'empresa adjudicatària: 

o Aportar tota la documentació requerida en el punt 3.1 d'aquest procediment. 

o Aportar les dades de la persona o persones designades com a coordinadores 
pertanyents al seu Servei de Prevenció, o a empreses dedicades a la 
coordinació d'activitats preventives que reunisquen les competències, els 
coneixements i la qualificació necessaris en les activitats al fet que es refereix 
el RD 171/2004, si es donen les circumstàncies que obliguen a designar-les, o 
en cas contrari, nomenar interlocutors.  

 

Directors d'unitats organitzatives amb tasques de docència: 

o Informar dels riscos existents en el lloc de treball i mitjans de protecció de les 

instal·lacions al personal alié a la UA. 

o Sol·licitar al personal alié el seu deure informar dels riscos que amb motiu de la seua 

activitat es pogueren produir, informació que haurà de comunicar el responsable 

corresponent al personal que poguera veure's afectat.  

o Posar a la disposició del personal alié el manual d'autoprotecció de la UA i informar del 

pla d'evacuació de l'edifici corresponent. 

o Una vegada aportada tota la documentació exigida al personal alié, el responsable 

corresponent serà l'encarregat de custodiar-la i enviar còpia al Servei de Prevenció de la 

UA perquè en prengueu coneixement i efectes. 

 

Directors i/o Investigadors Principals de projectes o grup de recerca: 

o Informar dels riscos existents en el lloc de treball i mitjans de protecció de les 

instal·lacions al personal alié a la UA. 



 
 

Servei de Prevenció 

PROCEDIMENT DE PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS 

 

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS 

Codi: PC06 

Revisió: 02 

Data: 01/06/15 

Pàgina 7 de 34 

 

o Sol·licitar al personal alié el seu deure informar dels riscos que amb motiu de la seua 

activitat es pogueren produir, informació que haurà de comunicar el responsable 

corresponent al personal que poguera veure's afectat.  

o Posar a la disposició del personal alié el manual d'autoprotecció de la UA i informar del 

pla d'evacuació de l'edifici corresponent. 

o Una vegada aportada tota la documentació exigida al personal alié, el responsable 

corresponent serà l'encarregat de custodiar-la i enviar còpia al Servei de Prevenció de la 

UA perquè en prengueu coneixement i efectes. 

 

 

 

 

3.3 Actuacions durant l'activitat 

Servei competent en matèria d'infraestructures i serveis: 

o Indicar els aspectes preventius oportuns mitjançant els formats F03-PC06 y F04-PC06, 

comptant amb la col·laboració del Servei de Prevenció de la UA, quan l'empresa 

comunique que hi concorren circumstàncies que s'aparten de l'activitat habitual en el 

desenvolupament del treball dels treballadors i treballadores de l'empresa contractada.  

o Controlar l'efectivitat de la participació en Emergències, fins i tot en els exercicis de 

simulacres d'emergència, del personal de les empreses contractades (Serv. de 

Manteniment en situacions on siga necessari el tall de subministrament energètic, Serv. 

de Vigilància en la tasca d'Equip de Segona Intervenció, etc.). 

o Rebre la documentació sobre les variacions en matèria de formació, i informació del 

personal de l'empresa contractada en matèria de riscos laborals, comprovant l'adequació 

d'aquesta formació a les tasques encarregades, traslladant –perquè es conega i valide- al 

Servei de Prevenció de la Universitat, el qual, en cas que la documentació no siga 

adequada emetrà un informe amb les deficiències detectades. 

o Planificació d'activitats per a eliminar o minimitzar el possible risc, traslladant -perquè 

es conega i valide- al Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant, el qual, en cas 

que la documentació no siga adequada, emetrà un informe amb les deficiències 

detectades. 
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Direcció de l'empresa adjudicatària: 

o Custodiar la documentació objecte d'intercanvi en matèria de PRL. 

o Comunicar formalment (via correu electrònic, correu intern, etc.) al SCMIS quan hi 

concórreguen circumstàncies que s'aparten de l'activitat habitual en el desenvolupament 

del treball dels treballadors i treballadores de l'empresa contractada. 

o Comunicar formalment (via correu electrònic, correu intern, etc.) al Servei de Prevenció 

de la UA, amb còpia al SCMIS, el procediment de coordinació de les seues activitats 

amb les de la resta d'empreses concurrents en la UA i la documentació associada, 

perquè es conega i valide. 

 
 
 
 
 
 

Responsable de coordinar el Servei de Seguretat de la Universitat d'Alacant: 

o Comunicar a les empreses contractades les situacions d'emergència o situacions de 

perill extraordinari (emergències per forts vents, pluges, etc.) que comporten riscos per 

al personal de les empreses externes contractades. Per a això, contactarà telefònicament 

amb els responsables de cada empresa i ho comunicarà, també per correu electrònic, al 

SCMIS i al Servei de Prevenció. La comunicació inclourà tipus d'emergència o situació 

de perill, detall d'aquesta, així com indicacions sobre la forma d'actuació. 

 

Interlocutors en matèria de Prevenció de Riscos Laborals: 

o Programar i assistir a reunions periòdiques de coordinació amb les empreses 

contractades amb caràcter trimestral, o amb la periodicitat que s'estime oportuna per les 

característiques de cada contracte. 

o Dur a terme una vigilància discreta del compliment de la Prevenció de Riscos Laborals 

i informar al SMICS de situacions de risc mitjançant el format F05-PC06. 

o Emetre informes a petició del Vicerectorat responsable en matèria de prevenció i riscos 

laborals. 

 

Interlocutor o Coordinador de l'empresa adjudicatària: 

o Assistir a les reunions de coordinació de PRL. 
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o Incorporar les mesures de prevenció en les tasques objecte de la prestació contractual. 

o Dur a terme la vigilància i, si escau, la presència efectiva en treballs que comporten risc. 

o Exercir el control i coordinació en matèria de PRL del personal propi i dels 

subcontractistes si escau. 

o Informar els interlocutors en matèria de prevenció dels riscos laborals, d'emergències o 

situacions de perill que comporten riscos per al personal de la Universitat d'Alacant. Per 

a això, en les reunions de coordinació a l'inici de l'activitat s'establiran els mecanismes i 

procediments oportuns, d'acord a les indicacions del Servei de Prevenció. 

o Informar, en les reunions de coordinació de PRL, d'incidents/accidents ocorreguts. 

 

 

Responsable de coordinar l'activitat docent/investigadora: 

o Incloure en les reunions de seguiment del projecte les qüestions relatives a la prevenció 

de riscos. 

o Informar al Servei de Prevenció de la UA dels incidents/accidentes ocorreguts perquè 

en prengueu coneixement i efectes, així com dels canvis d'activitats que suposen 

l'aparició de nous riscos.  

o Verificar que es compleixen totes les obligacions en matèria de prevenció vigents. 

o Verificar que, en cas de substitució o incorporació de nou personal en l'equip de 

recerca, s'acredite haver complit amb el deure informació i formació requerits. 

 

4. DRETS DELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS 

Delegats de prevenció: (Article 15, del Reial decret 171/2004)  

1.  Per a l'exercici dels drets establits en el capítol V de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

Prevenció de Riscos Laborals, els delegats de prevenció o, en defecte d'això, els representants 

legals dels treballadors seran informats quan es concerte un contracte de prestació d'obres o 

serveis en els termes previstos en l'article 42.4 i 5 i en l'article 64.1.1. o del text refós de la Llei 

de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#c5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#c5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a42
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t2.html#a64
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t2.html#a64


 
 

Servei de Prevenció 

PROCEDIMENT DE PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS 

 

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS 

Codi: PC06 

Revisió: 02 

Data: 01/06/15 

Pàgina 10 de 34 

 

2.  Els delegats de prevenció o, en defecte d'això, els representants legals dels treballadors de 

l'empresa titular del centre de treball els treballadors del qual desenvolupen activitats en el 

centre de treball seran consultats, en els termes de l'article 33 de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i en la mesura en què repercutisca en la seguretat 

i salut dels treballadors per ells representats, sobre l'organització del treball en el centre de 

treball derivada de la concurrència d'altres empreses en aquell. 

3. Els delegats de prevenció o, en defecte d'açò, els representants legals dels treballadors de 

l'empresa titular del centre de treball els treballadors del qual desenvolupen activitats en el 

centre de treball estaran facultats, en els termes de l'article 36 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, i en la mesura en què repercutisca en la seguretat i salut dels treballadors per 

ells representats, per a: 

a. Acompanyar els inspectors de treball i seguretat social en les visites i verificacions en el 

centre de treball per a comprovar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 

laborals en matèria de coordinació d'activitats empresarials, davant els quals podran 

formular les observacions que consideren oportunes. 

b. Fer visites al centre de treball per a exercir una tasca de vigilància i control de l'estat de 

les condicions de treball derivades de la concurrència d'activitats; a tal fi podran accedir 

a qualsevol zona del centre de treball i comunicar-se durant la jornada amb els delegats 

de prevenció o representants legals dels treballadors de les altres empreses concurrents 

o, en defecte d'això, amb tals treballadors, de manera que no s'altere el normal 

desenvolupament del procés productiu. 

c. Recaptar de l’empresari l'adopció de mesures per a coordinar activitats preventives; a 

tal fi podran efectuar propostes al comitè de seguretat i salut per a discutir-ho en aquest. 

d. Dirigir-se a les persones encarregades de la coordinació d'activitats preventives perquè 

proposen adoptar mesures per a prevenir els riscos existents en el centre de treball que 

puguen afectar els treballadors de les empreses concurrents. 

 

Comitès de seguretat i salut: (Article 16, del Reial decret 171/2004) 

Els comitès de seguretat i salut de les empreses concurrents o, en defecte d'això, els empresaris que no 

tinguen aquests comitès i els delegats de prevenció podran acordar fer reunions conjuntes o altres mesures 

d'actuació coordinada, en particular quan, pels riscos existents en el centre de treball que incidisquen en la 

concurrència d'activitats, es considere necessari fer la consulta per a analitzar l'eficàcia dels mitjans de 

coordinació que estableixen les empreses concurrents o per a actualitzar-la. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a33
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a33
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a36
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a36
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5. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

Les relacions entre la UA i el contractista, subcontractista i treballador autònom, referent a aquest 

procediment, es regiran per les disposicions, reglaments i normes legals o convencionals, en matèria de 

prevenció de riscos laborals que estiguen vigents i siguen aplicables durant el temps de durada del 

contracte. 

La normativa aplicable a aquest procediment i que ha servit de base per a redactar-lo és la següent: 

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

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en 

matèria d'activitats empresarials. 

 Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 

 Pla de prevenció de la Universitat d'Alacant, aprovat en Consell de Govern del 29 de juny de 2009, 

BOUA de 3 de juliol de 2009. 

 Reial decret 1627/1977, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

 Guía orientativa per a la implantació de coordinació empresarial en matèria de seguretat i salut 

laboral en les universitats, elaborada pel Grup de Treball de la CRUE 
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6. DEFINICIONS 

 Centre de treball: qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors hagen d’estar o a la 

qual hagen d'accedir per raó del treball que fan.  

 Empresa Titular: quan l'activitat contractada no coincideix amb la corresponent a la pròpia 

activitat de la Universitat i que es desenvolupen en qualsevol dels centres de treball o 

instal·lacions de la UA.. 

 Empresa principal: quan es contracte, subcontracte, o s'establisquen convenis de col·laboració 

amb empreses, entitats externes públiques o privades, o persones físiques alienes a la UA per a 

realitzar tasques corresponents a la pròpia activitat de la Universitat en qualsevol dels centres 

de treball o instal·lacions de la UA..  

 Empresa concurrent: quan els treballadors de la UA desenvolupen activitats al costat de 

treballadors d'altres empreses (dues o més, inclosos treballadors autònoms) en un centre de 

treball extern. 

 Coordinador d'activitats preventives: figura establida en el RD 171/2004 (art. 13), com a mitjà 

de coordinació preferent en determinades situacions on la coordinació resulte especialment 

complexa i present certes dificultats davant la concurrència d'empreses en el mateix centre de 

treball. Haurà de comptar amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les 

funcions del nivell intermedi. 

 Interlocutor d'activitats preventives: persona física designada per a la coordinació de les 

empreses concurrents en el mateix centre de treball, sempre que aquesta coordinació no resulte 

especialment complexa o presente certes dificultats. Haurà de comptar amb la formació 

preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic. 

 Recurs preventiu: figura introduïda per la Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals, per a  vigilar el compliment de les activitats preventives en 

determinats supòsits i situacions d'especial risc i perillositat, garantint l'estricta observació dels 

mètodes de treball i, per tant, el control del risc. Haurà de comptar com a mínim amb la 

formació preventiva corresponent a les funcions de nivell bàsic. La seua presència en el centre 

de treball serà necessària en determinats casos, establits en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 

de Prevenció de Riscos Laborals, en l’article 32 bis. 1:  
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a) Quan els riscos puguen veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facen necessari el control de la correcta 

aplicació dels mètodes de treball.  

b) Quan es realitzen activitats o processos que reglamentàriament siguen considerats 

com a perillosos o amb riscos especials.  

c) Quan la necessitat d'aquesta presència siga requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigiren a causa de les 

condicions de treball detectades.  

 Directors d'unitats organitzatives amb tasques de docència: Actuaran com a Interlocutors entre 

l'O.A. i l'empresa externa. Haurà de comptar amb la formació preventiva corresponent, com a 

mínim, a les funcions del nivell bàsic. 

 Directors i/o Investigadors Principals de projectes o grup de recerca: Actuaran com a 

Interlocutors entre l'O.A. i l'empresa externa. Haurà de comptar amb la formació preventiva 

corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic. 

 

7. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

Les etapes de la contractació de serveis externalitzats i de la gestió de tasques de docència i recerca són: 

 

7.1  Identificació i anàlisi dels treballs que cal contractar 

 

a) Identificació i anàlisi dels treballs dels serveis externalitzats 

Previ a la contractació de treballs per empreses externes, el SCMIS, comptant amb l'assessorament del 

Servei de Prevenció de la UA, haurà d'identificar i analitzar els treballs que es faran mitjançant 

contractes: 

1. Identificació de les tasques que es preveuen en les contractes. 

2. Identificació i avaluació dels riscos associats. 

Les clàusules en contractes i convenis hauran de descriure les característiques del treball que s’ha de fer, 

requisits dels equips i materials que cal utilitzar, procediments que s’han de seguir, documentació que 

s’aporta per al contracte, segons la definició del punt 4 d’aquest procediment, i indicar que l'empresa que 
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desitja ser contractada haurà de fer l'avaluació de riscos general de l'activitat i aportar-la com a 

documentació per a la contractació.  

 

b) Identificació i anàlisi dels treballs de docència  

Els directors de les unitats organitzatives responsables de la sol·licitud de contractació de tasques de 

docència a empreses o personal externs a la Universitat hauran de considerar, durant la fase de 

planificació, els possibles riscos associats a les activitats d'aquestes tasques, planificant les mesures 

preventives pertinents; i hauran d'informar a tot el personal que puga veure's afectat, previ a l'execució de 

la contracta. En aquests supòsits és convenient establir els possibles riscos i mesures preventives de forma 

conjunta amb l'empresa o personal externs, mitjançant la col·laboració del Servei de Prevenció de 

l'empresa externa, o el personal a contractar. 

Una vegada realitzada l'avaluació de riscos i aportada les mesures correctores es remetrà al Servei 

d'Infraestructures, amb còpia al Servei de Prevenció de la UA para la seua validació, el qual, en el cas que 

la documentació no siga adequada, emetrà un informe amb les deficiències detectades. 

 

c) Identificació i anàlisi dels treballs de recerca  

Els investigadors principals dels projectes de recerca o del grup de recerca en la línia de la qual es vagen a 

executar els treballs hauran de considerar, durant la fase de planificació (previ a la contractació), 

mitjançant l'assessorament si ho estimen necessari, els possibles riscos associats a les activitats del 

projecte (segons memòria de recerca), planificant les mesures preventives pertinents; i hauran d'informar 

a tot el personal que puga veure's afectat. En aquests supòsits és convenient establir els possibles riscos i 

mesures preventives de forma conjunta amb l'investigador extern. 

Una vegada realitzada l'avaluació de riscos i aportada les mesures correctores es remetrà al Servei 

d'Infraestructures, amb còpia Servei de Prevenció de la UA para la seua validació, el qual, en el cas que la 

documentació no siga adequada, emetrà un informe amb les deficiències detectades. 

 

7.2 Documentació exigible en els processos de contractació 

 

a) Documentació exigible en els casos en què la UA és Empresa Titular 

En les clàusules administratives particulars o en els plecs de prescripcions tècniques dels contractes de 

serveis externalitzats s'exigirà, almenys, la següent documentació:  
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o Nom i telèfon de contacte dels responsables de la seguretat i la salut de l'empresa en la 

UA. 

o Model organitzatiu de Prevenció: Servei de Prevenció propi o aliè i organigrama 

estructural de la prevenció de riscos laborals en l’empresa. 

o Avaluació i Pla de Prevenció de Riscos Laborals segons estableix l'article 16 de la Llei 

31/95, dels riscos específics identificats en els centres de treball de la UA. (Declaració 

jurada que es farà en un termini màxim de 3 mesos de l'inici de l'activitat). 

o Informació sobre els riscos que, a causa de l'execució del contracte, poden ocasionar a 

tercers o en les instal·lacions de la UA. 

o Les mesures de prevenció i protecció que s'adoptaran per als riscos que s'identifiquen. 

o Planificació en els termes: termini, cost i responsable. 

o Pla d'Informació i Formació del Personal en matèria de seguretat i salut dels 

treballadors. 

o Idoneïtat d'equips de treball i EPI. 

o Pla del control de la vigilància de la salut. 

o Nomenament de coordinadors en cas que siga necessari, segons es defineix en els punts 

4 i 5 d’aquest procediment. 

A més i a fi de verificar l'eficàcia del sistema preventiu s'haurà de sol·licitar a l'empresa contractista les 

estadístiques d'accidentalitat d'un període de cinc anys i els resultats d’auditories de prevenció realitzades 

(en cas d’haver-ne). 

 

Així mateix s'inclourà en el clausulado l'obligatorietat de l'empresa contractista de complir amb les 

normes de seguretat i salut establides i consensuades, establint en l'apartat de Sancions aquelles 

penalitzacions que es deriven de l'incompliment greu i culposo per part de l'empresa contractista en 

matèria de seguretat i salut i que, si escau, podrà ser causa de resolució del contracte. 

 

D'igual forma s'inclouran, almenys, les següents clàusules relatives a gestió ambiental: 

1. El contractista haurà d'adoptar les pràctiques de treball i utilitzar els materials i productes 

químics adequats valorant-ne l’eficiència, prioritzant aquells que siguen segurs i respectuosos 

per a la salut de les persones i el medi ambient. 
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2. El contractista vetlarà per la reducció i minimització del consum de recursos (aigua, 

electricitat, matèries primeres, etc.), adaptant el sistema de treball per a millorar l’eficiència i 

respectar que es complisca la legislació mediambiental, principalment en matèria de residus 

(correcta gestió i segregació segons les característiques), emissions i abocaments, preveient 

qualsevol tipus de molèsties a l'entorn. A més, haurà de tenir en compte les recomanacions i 

compromisos de la Universitat en aquesta matèria. 

3. Serà causa de prohibició per a contractar el fet que els licitadors hagen sigut condemnats amb 

sentència ferma per delictes contra el medi ambient. La prova d'aquesta circumstància podrà 

fer-se constar per qualsevol dels mitjans previst en la legislació vigent. 

4. L'empresa adjudicatària haurà de gestionar els residus generats per la seua activitat, tal com 

establisca la legislació vigent en aquesta matèria. En aquest sentit, els residus assimilables a 

urbans per als quals la Universitat tinga contenidor de recollida selectiva en el parc de residus, 

hauran de ser separats, traslladats i dipositats a l'interior del contenidor corresponent per part 

de l'empresa adjudicatària, respectant en tot moment les normes internes definides per la 

Universitat  a aquest propòsit.  

5. Respecte a altres residus propis, igualment l'empresa adjudicatària ha de gestionar 

correctament i sempre atenent al que estableix en la legislació vigent, comptant si escau amb 

els serveis d'una empresa gestora de residus degudament certificada, tots aquells residus que 

genere per als quals la Universitat no disposa de contenidor de recollida selectiva en el seu 

parc de residus com són, entre altres: olis, cartutxos de tinta i tòner, productes tòxics o 

perillosos, piles, bateries, etc.. La Universitat podrà sol·licitar els certificats d'aquestes 

recollides. 

6. En cap cas existirà cap tipus de contenidor o recipient fora dels locals sinó que es guardaran 

tots els residus degudament a l'interior i es trauran únicament quan s’hagen d’arreplegar per a 

la següent destinació, sense estar, per tant, dipositats de forma temporal en espais externs als 

locals. 

7. En tot cas, la gestió de residus s'ajustarà a la política que decidisca la Universitat, d'acord amb 

la legislació vigent. 

8. Per a la supervisió del servei, la Universitat emprarà tots els mitjans que té a l’abast per a 

comprovar la correcta execució del contracte, tals com inspeccions, indicadors de qualitat, 

enquestes als usuaris, cas en què es podran aplicar penalitzacions econòmiques en funció dels 

resultats obtinguts. 

 

b) Documentació exigible en els casos en què la UA és Empresa Principal 

En el contracte o conveni a establir entre empreses, entitats o persones físiques i la UA, s'inclourà la 

següent documentació: 
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· Nom i telèfon de contacte de la persona responsable de la seguretat i la salut per 

a les activitats a desenvolupar. 

· Avaluació de riscos específica de les tasques a desenvolupar en el centre de 

treball. 

· Les mesures de prevenció i protecció que s'adoptaran per als riscos identificats. 

· Seqüències d'actuació per a les diferents situacions d'emergència que es puguen 

originar. 

 

c) Documentació exigible en els casos en què la UA és Empresa Concurrent 

 

En el contracte o conveni a establir entre l'entitat peticionària i la UA, s'inclourà la següent documentació 

d'aquesta entitat: 

 

· Nom i telèfon de contacte de la persona responsable de la seguretat i la salut per 

a les activitats a desenvolupar en l'empresa destine. 

· Avaluació de riscos específica de les tasques a desenvolupar pel nostre personal 

de la UA en el centre de treball de l'empresa destine. 

· Les mesures de prevenció i protecció que s'adoptaran per als riscos identificats. 

· Seqüències d'actuació per a les diferents situacions d'emergència que es puguen 

originar. 

 

7.3 Control del compliment de les normes de seguretat contractuals. 

Es durà a terme través de la: 

 

 Designació d'interlocutor/és per part de la UA (que serà el director de la unitat 

organitzativa de la UA responsable de la sol·licitud d'aquesta contractació) i designació 

d'interlocutors/coordinadors per part de l'empresa/docent adjudicatària de la contracta.  

 Reunió inicial entre els interlocutors de la UA amb els interlocutors de les empreses 

adjudicatàries/docent, així com per al lliurament de documentació i assessorament. El 

Director de la Unitat Organitzativa, en funció de la complexitat de la tasca contractada 

establirà reunions periòdiques, portarà cap el seguiment de les activitats, i remetrà un 

informe anual sobre aquest tema al Servei d'Infraestructures amb còpia al Servei de 

Prevenció. 
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 Avaluació anual, per part dels interlocutors de la UA, del grau de compliment de les 

normes de seguretat per part de l'empresa/docent externa, emetent informe quan siga 

sol·licitat, al Vicerectorat amb competències en matèria de seguretat i salut. 

 
 

7.4 Sol·licitud d'oferta del contracte 

L'empresa externa segons el que s’indica en l'especificació tecnicopreventiva del contracte o conveni 

(plec de prescripcions tècniques) haurà de fer un informe tècnic que adjuntarà a l'oferta, on analitzarà de 

forma detallada el treball que cal fer, incloent-hi l'avaluació dels riscos genèrics, detallant equips de 

treball i materials que cal utilitzar; planificació de les mesures preventives i mitjans de protecció; 

procediments que cal seguir; etc. 

 

7.5 Adjudicació 

Les meses de contractació, a través de la comissió qualificadora, valoraran les licitacions rebudes i 

adjudicaran la contracta a l'oferta més adequada tècnicament i econòmicament, una vegada comprovat 

que es compleixen els requisits en matèria de seguretat i de salut. Per a això la mesa de contractació, a 

través de la comissió qualificadora, recaptarà del Servei de Prevenció l’informe sobre aquest tema, en cas 

que el Servei de Prevenció no hi pertanga. 

Després de l'adjudicació, i una vegada formalitzat el contracte, des del SCMIS es remetrà el format F01-

PC06 emplenat al Comitè de Seguretat i Salut de l'O.A. amb còpia al grup de treball d'Interlocutors en 

Coordinació d'Activitats Empresarials. 

En els casos en els quals el SCMIS no siga informat de la contractació d'una empresa externa, en el 

moment que tinga coneixement d'aqueixa contractació, remetrà a l'esmentada empresa el format F02-

PC06, i posteriorment el format F01-PC06 emplenat al Comitè de Seguretat i Salut de l'O.A. amb còpia al 

grup de treball d'Interlocutors en Coordinació d'Activitats Empresarials. 

 

7.6 Control del compliment de les normes de seguretat contractuals 

Es durà a terme  amb la: 

o Designació d'interlocutors de la UA i designació d'interlocutors/coordinadors de 

l'empresa adjudicatària del contracte. 
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o Programació d'un calendari de reunions ordinàries entre els interlocutors de la UA i els 

interlocutors/coordinadors de les empreses adjudicatàries, prèvia a l'inici dels treballs i 

extraordinàries en cas necessari. 

o Avaluació periòdica que fan els interlocutors que designa la UA, del grau de 

compliment de les normes de seguretat de l'empresa externa, i emissió d’un informe 

quan se sol·licite al Vicerectorat amb competències en matèria de seguretat i salut. 

El Servei de Prevenció, en coordinació amb el Servei competent en matèria d'infraestructures i serveis, 

una vegada analitzat tot el que ja s’ha esmentat, establirà quines mesures, complementàries, s'han de 

prendre per a controlar els riscos que no s'hagen pogut eliminar, entre elles: 

o D'informació, sobre establiment de les operacions que requerisquen permisos especials 

de treball, normes internes o procediments de la UA que ha de complir el contracte. 

o De formació específica en determinades activitats. 

o De prevenció i de protecció addicionals. 

Amb aquestes dades el Servei de Prevenció, en coordinació amb el SCMIS, podrà facilitar i recaptar de 

l'empresa adjudicatària la informació i instruccions que considere necessàries.  

 

8. FORMATS 

 F01-PC06: Comunicació de contractació d'empresa externa al Comitè 

de Seguretat i Salut 

 F02-PC06: Sol·licitud de documentació a empresa contractada 

 F03-PC06: Instruccions a empreses concurrents/treballadors UA 

 F04-PC06: Comunicació de mitjans de coordinació establits 

 F05-PC06: Acta de visita d'inspecció tècnica 

 F06-PC06: Declaració de responsable de lectura i enteniment 
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9. REGISTRES 

Registres Suport 
Responsable 

custòdia 
Temps de 

conservació 

F01-PC06-Comunicació de contractació d'empresa externa al 

Comitè de Seguretat i Salut  
Paper/magnètic SCMIS Sense límit 

F02-PC06-Sol·licitud de documentació a empresa contractada Paper/magnètic SCMIS Sense límit 

F03-PC06-Instruccions a empreses concurrents/treballadors UA Paper/magnètic SCMIS Sense límit 

F04-PC06-Comunicació de mitjans de coordinació establits Paper/magnètic SCMIS Sense límit 

F05-PC06-Acta de visita d'inspecció tècnica Paper/magnètic SCMIS Sense límit 
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10. ANNEX 
 

10.1 Formats 

10.1.1 F01-PC06 – Comunicació de contractació d'empresa externa al Comitè de 

Seguretat i Salut 

INFORMACIÓ Al CSS/DELEGATS DE PREVENCIÓ: 

CONTRACTACIÓ EMPRESES EXTERNES 

 

Centre de treball de la Universitat d'Alacant 

Denominació: 

 

Impresa concurrent 

Denominació:        

CIF:        

Adreça:         

CP/Ciutat:        

Segons el RD 171/2004 de Coordinació d'Activitats Empresarials, en els articles 15 i 16, 

els informem que les empreses concurrents que apareixen en aquest document 

faran els treballs en la UA que a continuació es detallen. 

 

Identificació dels treballs que es faran 

Data d'inici dels treballs:       

Treballs que es desenvoluparan:       

Sant Vicent del Raspeig,       de       de      . 
 

He rebut del CSS: 

Delegat de Prevenció:        

Signat 
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10.1.2 F02-PC06 – Sol·licitud de documentació a l’empresa contractada 

 

 
ATT: Responsable 

EMPRESA 
 

Amb còpia: Gerent Universitat d’Alacant 

          Sec. de Prevenció i Serveis Externalitzats. 
Expedient: --/--/--- 
Assumpte: COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS 

 
Alacant, ____ de ____________  de 20__ 

 

Per ser la vostra empresa l'adjudicatària del contracte --/--/-- amb la Universitat d'Alacant, el 

Servei de Prevenció vos lliura la documentació que es relaciona a continuació, per a complir el RD 

171/2004 pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals en matèria 

de Coordinació d'Activitats Empresarials. 

http://sp.ua.es/va/servei-de-prevencio/unitat-de-salut.html 

 

Vos sol·licitem que al més prompte possible, ens feu arribar a aquest Servei la següent 

documentació relativa a l'execució del contracte: 

 
- Carta de recepció de la informació (s'adjunta) 

- Nom i telèfon de contacte de la persona responsable de la seguretat i la salut per a les activitats 

que es desenvoluparan en la Universitat d'Alacant. 

- Avaluació de Riscos específica del contracte --/--/-- 

- Informació sobre els riscos que, a causa de l'execució del contracte, poden ocasionar danys a 

tercers o en instal·lacions de la UA. 

- Les mesures de prevenció i protecció que s'adoptaran per als riscos identificats. 

 

Documentació que s'adjunta a aquesta carta: 

- Carta de recepció d'aquesta informació (signar i retornar junt amb la informació 

sol·licitada). 
- Informació sobre els riscos derivats de les instal·lacions generals en els edificis de la 

Universitat d'Alacant. 

- Seqüències d'actuació per a situacions d'emergència, segons els Manuals d'Autoprotecció de 

la Universitat d'Alacant.  
- Informació sobre la Unitat Mèdica, del Servei de Prevenció de la UA, disponible en 

http://sp.ua.es/va/servei-de-prevencio/unitat-de-salut.html  

 

Atentament, 

 
Director del Servei de Prevenció. 

Universitat d'Alacant 
 

 

http://sp.ua.es/va/servei-de-prevencio/unitat-de-salut.html
http://sp.ua.es/va/servei-de-prevencio/unitat-de-salut.html
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(nom).................................................................................amb DNI..................…...... 

com a responsable en matèria de  prevenció de riscos laborals de l'empresa 

…………............................................................................................................................. 

 

declare que sóc coneixedor de la documentació i informació que el Servei de Prevenció de la 

Universitat d'Alacant ha facilitat a la meua empresa en compliment de la normativa vigent sobre 

coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals, i em compromet a: 
 
1. Transmetre aquesta informació als treballadors de la meua empresa que hagen de fer tasques en la Universitat 

d'Alacant, així com a les empreses subcontractades per a l'execució del contracte. 
2. Lliurar al Servei de Prevenció la següent documentació relativa a l'execució del contracte: 

- Informació sobre els riscos que, a causa de l'execució del contracte, poden ocasionar danys a 

tercers o en instal·lacions de la UA. 

- Les mesures de prevenció i protecció que s'adoptaran per als riscos identificats. 
3. Comunicar al Servei de Prevenció de la UA la realització d'activitats puntuals que suposen o puguen suposar 

algun risc per a terceres persones, així com aquelles activitats que suposen l'ocupació d'espais d'evacuació o 
eixides d'edificis. 

4. Comunicar al Servei de Prevenció de la UA: 

- Els riscos, si n’hi ha, a causa de condicions estructurals o d'instal·lacions existents en la 

Universitat d'Alacant que no estiguen reflectits en la informació facilitada pel Servei de 

Prevenció de la UA. 

- Els incidents o accidents laborals patits pels meus treballadors en la realització de les seues 

activitats, a causa de les condicions estructurals o a les instal·lacions de la Universitat d'Alacant. 

- Les situacions d'emergència que es produïsquen a causa de la realització de la nostra activitat. 
5. Coordinar les mesures preventives i de protecció amb el personal d'altres empreses contractistes de la Universitat 

d'Alacant per a eliminar o disminuir el risc d'accidents laborals a causa de la nostra activitat. 

 

 

 

(nom)......................................................................................................................................... 

 

Sant Vicent del Raspeig, ……..… de…………………………..……. de 20...… 
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Identificació de riscos en els edificis 

de la Universitat d'Alacant 
 

 

En els edificis de la Universitat d'Alacant poden haver-hi diferents locals de risc especial (centres 

de transformació, sala d'ascensors, sales d'emmagatzematge de combustibles, de gasos, grups electrògens, 

etc.). L'accés a aquests locals està restringit a personal de manteniment o personal tècnic especialitzat. Si 

per qualsevol causa, els treballadors de la seua empresa necessiten accedir-hi, prèviament han de 

comunicar-ho a la UA. 

 

En general, els riscos als quals està sotmès el personal que haja de realitzar treballs en la UA són 
els esmentats en les taules següents.  

 

Els possibles riscos específics existents en les diferents estades de la UA seran els definits en 

l'avaluació de riscos dels llocs de treball, la documentació dels quals la poden obtenir en la següent 

adreça: 

http://www.ua.es/va/servicios/riesgos/evaluacion/puestos/index.html 

 

En cas que hi haja dubtes sobre els riscos existents per a la realització d'alguna tasca concreta, 

l'operari s'haurà de dirigir al director/responsable del departament/servei del lloc on es pretenguen 

realitzar les tasques contractades. 

 

Les mesures de prevenció i protecció necessàries per a la realització de les tasques pròpies de 
l'empresa contractada hauran de ser tingudes en consideració pels treballadors, segons les normes i 

avaluació de riscos específica de la seua empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ua.es/va/servicios/riesgos/evaluacion/puestos/index.html
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El centre de treball de la Universitat d'Alacant està situat principalment en el Campus de Sant 

Vicent del Raspeig, tot i que també hi ha altres centres de treball en les diferents seus universitàries. 
 

Majoritàriament es tracta d'edificacions per a la docència i recerca, tot i que també hi ha zona de 

servei comercial, àrea esportiva, clubs socials i altres com el Museu, Paranimf, etc. 
 

Els riscos als quals podrien estar exposats els treballadors que subcontracta la UA serien els 
derivats de les edificacions, instal·lacions i activitats que s’hi desenvolupen. A continuació els enumerem: 

Núm. edifici edificis 

1  Àrea esportiva 

5  Servei d’Informàtica 

6  Pabelló de Prevenció i suport audiovisual 

11  Facultat de Dret 

15  Escola Politècnica Superior II 

16  Escola Politècnica Superior I 

17  Club Social I 

18  Facultat de Filosofia i Lletres III 

19  Facultat de Filosofia i Lletres II 

20  Facultat de Filosofia i Lletres I 

21  Pavelló d'Alumnat 

22  Facultat de Ciències de l'Educació II 

23  Pavelló Jorge Juan 

24  Facultat de Ciències de l'Educació I 

25  Aulari General I 

27  Torre de Control 

28  Rectorat i Serveis Generals 

29  Col·legi Major Universitari 

30  Aulari General II 

31  Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

32  Club Social II 

33  Biblioteca General 

34  Ciències Socials 

35  Centre Comercial 

36  Edifici Germà Bernàcer      

37  Edifici d'Instituts Universitaris 

38  Escola d’Òptica i Optometria 

39  Escola Superior Politècnica IV 

40  Museu Universitari 

42  Aulari III: Universitat Permanent 

43 Club social III 

44 Cafetería facultat Ciències 

45 Cafeteria EPS 

46 Edifici Centre de Control de Seguretat 

101  Seu Ciutat d'Alacant 

401  Seu Universitària de La Marina-Benissa 

200 Ampliació Campus (zones comunes) 

206 Centre incubador d'empreses 

1001  Seu Universitària de Biar 

501  Seu Universitària de Cocentaina 

301  Seu Universitària d'Oriola 

701 Centre de Creació d’empreses 

702 Facultat d’Educació 

801 E.U. relacions laborals d’Elda 
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901 Seu universitaria Xixona 

1101 Seu universitaria de La Nucia 

1201 Estació Científica Font-Roja Natura-UA 

1301 Centre de Recerca Marina de Santa Pola 

1401 Estació Biològica de Torretes 

1501 Seu Villena 

601 Seu Universitària de l'Havana.  
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PERILL D'ACCIDENT 

010 Caiguda de persones a diferent nivell 

020 Caiguda de persones al mateix nivell 

030 Caiguda d'objectes per enfonsament 

040 Caiguda d'objectes en manipulació 

050 Caiguda d'objectes despresos 

060 Trepitjades sobre objectes 

070 Xocs contra objectes immòbils 

080 Xocs contra objectes mòbils 

090 Colps/talls per objectes o eines 

100 Projecció de fragments o partícules 

110 Atrapament per objectes o entre aquests 

120 Atrapament per bolcada de màquines o vehicles 

150 Contactes tèrmics 

161 Contactes elèctrics directes 

162 Contactes elèctrics indirectes 

170 Exposició a substàncies nocives o tòxiques 

180 Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

190 Exposició a radiacions 

200 Explosions 

211 Incendis. Factor d'inici 

212 Incendis. Propagació 

213 Incendis. Mitjans de lluita 

214 Incendis. Evacuació 

220 Accidents causats per éssers vius 

230 Atropellaments o colps amb vehicles 
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A més dels riscos abans assenyalats, podrien existir en la resta d’edificis, els següents riscos derivats de 

les instal·lacions i activitats: 

 

Núm. edifici  edificis 

2 Àrea d'Experimentació Industrial 

3 Facultat de Ciències III 

4 Facultat de Ciències IV 

7 Facultat de Ciències II 

8 Facultat de Ciències I 

9 Departament de Biotecnologia 

10 Facultat de Ciències V 

12 Pavelló Universitari 

13 Pavelló Universitari 

14 Escola Politècnica Superior III 

26 Escola Universitària d'Infermeria 

38 Edifici d'Òptica i Optometria 

41 
Facultat de Ciències VI, CTQ i Plantes 

Pilot-Magatzems 

201 Estabulari 

202 Petrologia 

203 Serveis Tècnics de Recerca 

204 Instituts Universitaris 

205 Naus de Tallers i Suport al Parc Científic 

207 Hivernacle 
 

Perill de malaltia professional 

310 Exposició a contaminants químics 

320 Exposició a contaminants biològics 

330 Soroll 

340 Vibracions 

350 Estrès tèrmic 

360 Radiacions ionitzants 

370 Radiacions no ionitzants 

380 Il·luminació 
 

 

 

 Quant als plans d'actuació en cas d'emergència, els edificis de la UA disposen de Manuals 

d'Autoprotecció disponibles en el Servei de Prevenció, a més dels col·locats en les consergeries de cada 

edifici, en caixeta per a aquest ús. 

 
 Davant una situació d'emergència, s’han de seguir les instruccions que donen els equips d'emergència 

de l'edifici en el qual es trobe. 

 

 

NORMES D'ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA 

1.- Seguiu les instruccions que vos donen els integrants dels equips 

d'alarma i evacuació fins al punt de trobada exterior. 

2.- Una vegada en l'exterior, cerqueu els coneguts i reagrupeu-vos 

per a detectar si algú s'ha quedat dins.  

3.- No utilitzeu els ascensors, pot haver-hi un tall d’electricitat 

durant l'emergència. 
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4.- En evacuar no perdeu el temps arreplegant les pertinences. 

5.- Seguiu la resta d'ocupants, segons les indicacions dels equips. 

No torneu mai cap a arrere. 
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10.1.3 F03-PC06 – Instruccions a empreses concurrents/treballadors UA 

INSTRUCCIONS A  EMPRESES CONCURRENTS/TREBALLADORS UA 

 

Centre de treball de la UA 

Denominació: 

 

Empresa concurrent 

 

Nom o raó social:        

CIF:        

Adreça:        CP/Ciutat:        

Telèfon de contacte:        

Persona de contacte:        

 

Segons el RD 171/2004 de Coordinació d'Activitats Empresarials, els informem de les 

instruccions que s'han de seguir sobre la base de la informació que les empreses 

concurrents en el centre de treball ens han enviat. 
 

RISC MESURA PREVENTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tota la informació anterior s’ha de modificar en funció del desenvolupament dels 

treballs i la podran modificar, si escau, els mitjans de coordinació triats. 

 

A ______________, ___ de _________________  de 20_____ 

He rebut: Empresa Concurrent 
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10.1.4 F04-PC06 – Comunicació de mitjans de coordinació establits 

INFORMACIÓ: MITJANS DE COORDINACIÓ ESTABLITS 

 

Centre de treball de la UA 

Denominació: 

 

Empresa concurrent 
 

Nom o raó social:        

CIF:        

Adreça:        CP/Ciutat:        

Telèfon de contacte:        

Persona de contacte:        

 

Segons el RD 171/2004 de Coordinació d'Activitats Empresarials, i en relació amb els 

treballs que la seua empresa està realitzant en la UA, vos informem dels mitjans de 

coordinació que s'han acordat adoptar en el nostre centre de treball: 
 

MITJANS DE COORDINACIÓ 
Marcar amb X el 

mitjà triat 

Intercanvi d'informació i comunicacions entre les empreses concurrents.  

Celebració de reunions periòdiques entre les empreses concurrents.  

Reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de les empreses 

concurrents, o en defecte d'això, dels empresaris que falten d'aquests comitès 

amb els delegats de prevenció. 

 

Impartició d'instruccions.  

Establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents 

en el centre de treball que puguen afectar els treballadors de les empreses 

concurrents o de procediments o protocols d'actuació. 

 

La presència en el centre de treball dels recursos preventius de les empreses 

concurrents.[1] 

 

La designació d'una o més persones encarregades de la coordinació de les 

activitats preventives.[2] 

 

 

A ______________, ___ de ________________  de 20___ 

He rebut: Responsable de l'empresa concurrent 
 

[1]La presència en els centres de treball de la UA de recursos preventius estarà al que es disposa en la Llei 54/2003 de Reforma del Marc Normatiu de 

Prevenció de Riscos Laborals, quant a la seua necessitat, tipus de recursos, capacitat, mitjans i obligacions que corresponguen a cada empresa contractada. 

[2] Quan es donen situacions d'especial complexitat establides en la normativa (article 13, RD 171/2004), la UA designarà una persona degudament 

capacitada, (preferentment un tècnic del SPRL de la UA), amb la finalitat d'exercir com a interlocutor per a les accions preventives. En cas necessari, i segons 

aquest RD, se sol·licitarà a les empreses concurrents que designen una o més persones encarregades de la coordinació d'activi tats preventives que hauran de 

col·laborar entre si. 
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10.1.5 F05-PC06 – Acta de visita d'inspecció tècnica 

VISITA D'INSPECCIÓ TÈCNICA 

 

Identificació del centre de treball de la UA 

Denominació: 

 

Identificació d'empresa concurrent 

Nom o raó social:        

Activitat que es farà:        

Data:        

 

Deficiències detectades 

 

Mesures correctores 

 

Observacions 

 

 

Nom i cognoms: 

_______________________________________ 

DNI:___________________________________ 

Nom i cognoms: 

_______________________________________ 

DNI: ___________________________________ 

Signat: (per l'empresa) 
Signat: (interlocutor/tècnic prevenció o 

delegat prevenció) 
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10.1.6 F06-PC06 – Declaració de responsable de lectura i enteniment 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

COORDINACIÓ DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL [PC061] 

 
LECTURA I ENTENIMENT, DELS RISCOS I LES MESURES PREVENTIVES 

FACILITADES PER EMPRESA/ORGANITZACIÓ EXTERNA 

 

 

 Nom de la persona treballadora  

DNI de la persona treballadora  

Unitat/Centre/Servei/Departament 

/Institut al qual es troba adscrita 

 

Expedient CAU relacionat amb 

l'activitat a què es refereix la 

present declaració 

 

Empresa/organització externa  

 

 
Per mitjà de la present, en relació amb les obligacions de les persones treballadores en matèria de 

prevenció de riscos laborals establides en l'Art. 29 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 

Riscos Laborals (BOE del 11), així com en l'apartat 3.1 Actuacions prèvies a l'inici de l'activitat, del 

PC06 de la Universitat d'Alacant 

 

DECLARE QUE: 

 

He rebut de l'empresa/organització externa la següent documentació, que relacione a continuació: 

- 

- 

- 

He llegit amb detall la informació proporcionada per l'empresa/organització indicada en l'encapçalat, i 

entenc els possibles riscos existents en les instal·lacions en les quals faré les meues tasques, així com que 

adoptaré les mesures preventives per a la minimització d'aquests riscos, tot això amb la diligència 

establida en l'Art. 1104.II del Codi Civil. 

 

El treballador/a 
Signat: ……….……………… 

 

A Sant Vicent del Raspeig, a…... de…………………… de 2.02... 

 

                                                        
1 Procediment de Coordinació d'activitats empresarials de la Universitat d'Alacant, establit en compliment 

del que es disposa en l'Art. 24 LPRL en relació amb el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 

desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en 

matèria de coordinació d'activitats Empresarials (BOE del 31). Disponible en http://bit.ly/procedimentsua 

 

http://bit.ly/procedimentsua
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10.2 Nomenament d'interlocutors 

Interlocutors per a activitats empresarials dutes a terme per serveis externalitzats. 

 Interlocutor principal: tècnic en Seguretat i Salut del Servei de Prevenció de la 

UA. 

 Interlocutors: 

o Director del servei amb competències en matèria de Serveis i 

Infraestructures i encarregat de la supervisió dels serveis externalitzats o 

persona en qui delegue. 

o Delegats de Prevenció (1 per cada sindicat amb representació en el 

CSS). 

o Persona designada en un edifici que, per la seua singularitat, pot 

presentar situacions específiques de risc important. 
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