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La UOC, experta en la formació universitària online, investigació i recerca, així com en serveis d’atenció a 
l’estudiant i atenció telefònica, està compromesa a garantir la seguretat i salut integral de les persones 
mitjançant l’impuls de la millora contínua de les condicions de treball, basant-se en un marc de caràcter 
preventiu de danys i del deteriorament de la salut global.  
Amb aquests compromisos la direcció de la UOC  estableix els principis següents: 

• Les actuacions en matèria de seguretat i salut comprenen tots els processos que vertebren la 
Universitat, integrant-se, d'acord amb el compromís assolit, amb l'equip professional que fa 
possible la realitat de la UOC i amb el compliment de la legislació vigent. 

• Es prioritza el compliment dels requisits legals aplicables i altres requisits. 

• La UOC es compromet a controlar els riscos per a la Seguretat i Salut al treball fent servir el control 
operacional. 

• S’assoleix la millora de les condicions de seguretat i salut prioritzant l’eliminació dels perills davant 
de les millores de la seguretat de les operacions, la implantació de controls o en ultima instancia la 
proporció i us d’equips de protecció individual. 

• S'asseguren canals de comunicació que faciliten i potencien la participació i la comunicació dels 
treballadors en l'àmbit de la seguretat i la salut.  

• Es sensibilitza el personal en matèria de seguretat i salut, mitjançant la formació i la informació. 

• S'estableixen objectius de millora de la seguretat i salut laboral i del propi sistema de gestió amb 
una periodicitat anual. 

• La nostra activitat es fa seguint un sistema de gestió de la prevenció –d'acord amb l'estàndard ISO 
45001– que assegura un treball ben fet, segur i saludable i que faciliti la millora contínua. 

• Les persones que formen part de la UOC o fan la seva activitat dins les instal·lacions de la UOC 
coneixen el sistema de gestió i són partícips. Es considera que la informació i la formació són eines 
bàsiques que han d'ajudar al desenvolupament segur i saludable de l'activitat universitària. 

• És objectiu de la UOC fomentar la cultura preventiva, per a afavorir la millora de les condicions de 
treball i la salut integral dels professionals. 

Aquesta política és entesa i assumida per tot el personal, essent la direcció de la UOC la primera a 
assumir les directrius descrites. 

Barcelona, 23 de Gener del 2019 

 

 

La Direcció 
Antoni Cahner Monzó 
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