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1. Utilitat del manual de prevenció 
 

El Manual del sistema de gestió de la prevenció, després de la política, és el document principal 

del sistema de gestió de la prevenció. Mostra un resum del sistema de la institució i s’ha d’utilitzar 

com la resta de documents del sistema, com, per exemple, els Procediments (d’ara endavant PNT) 

i les Instruccions (d’ara endavant INS). 

 

El Manual presenta la política de prevenció, l’estructura organitzativa de la institució i una breu 

explicació dels requisits aplicables de l’estàndard OHSAS 18001:2007 (d’ara endavant OHSAS o 

OHSAS 18001). 

 

2. Presentació de la institució 
 
La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya és una institució sorgida de la societat del 

coneixement i té com a missió facilitar la formació de les persones al llarg de la seva vida. 

L’objectiu primordial de la Universitat és aconseguir que cada persona pugui satisfer les seves 

necessitats d’aprenentatge aprofitant al màxim el seu esforç. 

 

Amb aquest fi, es fan servir de manera intensiva les tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC), que permeten superar les barreres del temps i de l’espai, oferint un model educatiu basat en 

la personalització i l’acompanyament integral de l’estudiant. 

 

A la Universitat Oberta de Catalunya, professors i gestors interactuen i cooperen en el Campus 

Virtual, on es constitueix una comunitat universitària que utilitza la xarxa per a crear, estructurar, 

compartir i difondre el coneixement. 

 

A la Universitat Oberta de Catalunya, el propòsit és desenvolupar la creativitat de les persones i 

contribuir al progrés de la societat, impulsant la recerca especialitzada entorn de la societat del 

coneixement i establint aliances amb universitats i institucions d’arreu del món que comparteixen 

objectius i valors per a construir un espai global de coneixement. 

 

3. Abast 

 

El que s’estableix en aquest manual és d’aplicació a les activitats dutes a terme per la FUNDACIÓ 

PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (d’ara endavant FUOC) com a universitat. 

 

4. Sistema de gestió de la prevenció 
 

4.1. Requisits generals 

 

La FUOC té implantat un sistema de gestió de la prevenció segons OHSAS 18001. El sistema neix 

de la política de prevenció, definida per la direcció. 

 

El sistema comprèn l’estructura organitzativa (annex 1 del manual), les funcions, les activitats, els 

recursos i la documentació necessària per a assegurar que les tasques que es porten a terme en 

l’àmbit de la universitat satisfan les expectatives del client tant intern com extern, compleixen els 

requisits legals i normatius aplicables i es fan de manera segura i saludable. 
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Amb el sistema OHSAS 18001 la Universitat procura, d’una banda, consolidar els processos 

propis, i de l’altra, millorar l’eficàcia, o en altres paraules, guanyar en seguretat i salut 

augmentant l’eficàcia dels recursos assignats. 

 

En el Mapa de processos, annex al manual, s’identifiquen i es defineixen la seqüència i la 

integració dels processos que intervenen en l’activitat, tant pròpia com del personal extern que 

actua a les instal·lacions de la Universitat. 

 

Així mateix, gràcies a la implantació del sistema, la FUOC: 

 

 Ha definit els criteris i mètodes per a assegurar el funcionament correcte dels processos. 

 Disposa d’un sistema de seguiment i mesura que permet la millora contínua, ja que 

detecta els problemes (i oportunitats de millora) i inicia les accions correctives o 

preventives necessàries.  

 

4.2. Requisits de la documentació 

 

4.2.1. Generalitats 

 

El sistema de gestió de la prevenció és identificat en: 

 

 La política i els objectius 

 El Mapa de processos 

 El Manual del sistema de gestió de la prevenció 

 Els Procediments i Instruccions 

 Els Registres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.2.2. Manual del sistema de gestió de la prevenció 

 

És el document bàsic del sistema. Presenta la institució, l’organització, detalla l’abast i les 

exclusions del sistema, informa de la política de prevenció i mostra les principals disposicions i 

activitats que s’han adoptat per a una gestió efectiva de la seguretat i la salut de les persones. 

 

El Manual inclou el Mapa de processos, que descriu la relació entre els diversos processos del 

sistema. El Manual segueix un índex paral·lel a l’estructura de l’estàndard OHSAS 18001 i per a 

cada un dels seus requisits d’aplicació es dóna una breu descripció del seu compliment. En els 

 
MANUAL 

Procediments 

Instruccions de treball 

Registres 

Política, organització, requisits 

aplicables de la norma i presentació 

de procediments. 

Descripció de cada activitat: què?, 

qui?, com?, amb què?, cada quant?, 
on?... 

Descripció detallada de l’activitat o 
de la tasca. 

Són els «papers» que contenen les 

dades resultants de la realització 

d’alguna activitat. 
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casos en què procedeix així, juntament amb el resum del requisit es descriuen els Procediments
1
 

i les Instruccions
2
 que asseguren el compliment del requisit. 

 

El Servei de Prevenció i Salut Integral és el responsable de l’elaboració i la revisió de les edicions 

del Manual. La direcció aprova el Manual. 
__________________________________________ 

 

1. Un procediment és un document que descriu una activitat general dins la institució. L’estructura i el contingut dels 
processos, instruccions o capítols del Manual no està subjecte a un patró determinat, però en qualsevol dels casos ha de 
comunicar la informació següent: 

 

 Propòsit del procediment, instrucció o capítol. 

 Àmbit d’aplicació i possibles excepcions. 

 Documentació de referència o aplicable (opcional). 

 Principals responsabilitats de les funcions (persones) que intervenen en l’activitat . 

 Descripció de la realització de les activitats, amb més o menys detall segons la importància, però sempre 

contestant a les preguntes següents: què cal fer, com s’ha de fer, quan s’ha de fer i qui ho ha de fer. 

 Al final de cada procediment, cal indicar la informació que s’ha de considerar com a registre i que s’ha de guardar 

com a tal, i assenyalar-ne la localització, el responsable i el temps de conservació. 

2. Una instrucció és un document on es descriu amb detall la realització d’una tasca concreta. 

 

4.2.3. Control de documents 

 

La FUOC té establerta una sistemàtica per a la revisió i aprovació de documents i dades abans 

de distribuir-los, per tal d’assegurar que siguin disponibles als llocs adequats i en la versió vigent. 

 

Els documents es revisen abans d’aprovar-los per a comprovar que: 

 

 Contenen els apartats i la informació adequada. 

 Reflecteixen clarament l’activitat regulada o la fi d’aquesta. 

 No hi ha interferències i contradiccions amb altres documents o formats del sistema, 

 Els capítols del manual corresponen als requisits aplicables. 

 

Si les persones que revisen la documentació proposen canvis en el document, l’encarregat de 

l’elaboració hi fa les correccions oportunes i el torna a presentar a revisió. Aquest procés es 

repeteix tants cops és necessari fins a disposar del text definitiu. 

 

Quan es disposa del document definitiu la direcció l’aprova amb la seva firma, per a declarar-lo 

apte per a la difusió i l’ús. Els formats que acompanyen els documents queden validats 

automàticament en validar el document. 

 

Els documents del sistema són fàcilment identificables amb la seva codificació, nom i data d’edició. 

 

Un cop aprovat un document per a fer-ne ús, el Servei de Prevenció i Salut Integral posa a 

disposició de les persones interessades el document. 

 

L’edició d’un format és independent de la del document de referència. L’aplicació del document o 

format s’inicia el mateix dia de recepció o difusió.  

 

La documentació del sistema no és inalterable, sinó que s’actualitza quan hi ha motius 

(reorganitzacions, canvis en els processos, etc). Normalment s’actualitza després de les auditories 

i la revisió del sistema.  
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Les noves edicions de qualsevol document: 

 

 Se sotmeten al mateix procés de revisió, aprovació i distribució que el document original. 

 S’han d’identificar amb un estat d’edició superior. 

 Se n’ha de fer la difusió, assegurant-se de la substitució dels documents obsolets. 

 

Els exemplars antics són destruïts pel Servei de Prevenció i Salut Integral (d’ara endavant 

SPSI). Només es guarda una copia amb la paraula identificativa «Anul·lat». El temps de 

conservació mínima de la documentació obsoleta varia segons els requisits de la legislació 

aplicable, i també segons les necessitats de protecció jurídica (per exemple, en cas d’accident de 

treball greu o inspecció de treball). 

 

La identificació dels canvis que hi ha hagut en un document ha de constar en el nou document. 

 

Amb la finalitat d’evitar l’ús de documents i dades obsolets, s’adopten dues mesures: 

 

 El Servei de Prevenció i Salut Integral elabora i manté actualitzada la Llista de 

documentació del sistema, en la qual consten els documents i registres existents, el seu 

estat de revisió i els punts d’ús. 

 Els documents obsolets es destrueixen excepte l’original, que s’identifica de manera 

adequada. 

 

Existeix documentació externa, no elaborada per la FUOC, útil per a fer activitats preventives, com 

ara la coordinació d’activitats empresarials. La detecció i la recepció d’aquesta documentació 

correspon a l'SPSI, que l’ha de fer arribar als afectats. 

 

L'SPSI manté actualitzada la informació relativa a la documentació externa en la Llista d’empreses 

homologades en prevenció, en la qual s’indica quins documents han rebut les empreses externes. 

 

El temps de conservació de la documentació lliurada per les empreses externes depèn de la 

caducitat de cada document. Cada vegada que es reben versions actualitzades de la 

documentació, un cop se n’ha revisat el contingut i s’ha verificat que substitueix la versió anterior, 

s’elimina la documentació obsoleta del sistema. El control de la caducitat de la documentació i 

també el control del contingut de la nova documentació correspon a l'SPSI. 

 

4.2.4. Control de registres 

 

Per al control i gestió de la prevenció cal demostrar que es duen a terme unes activitats 

determinades. Aquesta informació és la que es coneix com a Registre. Els registres de prevenció 

són fàcilment identificables per la codificació, el nom i la data d’edició. 

 

En la documentació del sistema s’han identificat els registres necessaris per a una gestió de la 

prevenció eficaç. També s’ha definit el temps de conservació de la documentació i el lloc on és, i 

seva la protecció, independentment del format, està assegurada pels mitjans habituals. 

 

Un registre s’identifica per mitjà del títol o denominació i el codi del procediment de referència. Hi 

ha dos suports possibles per a un registre: el paper o sistemes magnètics (CD, disc dur, etc.). 

 

Els registres en paper s’han de mantenir lluny d’entorns que els puguin fer malbé. Per als registres 

en suport informàtic, cal disposar les mesures preventives següents: 
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 Si es treballa en xarxa, clau d’accés. 

 Instal·lació del sistema antivirus. 

 Realització de còpies de seguretat periòdiques. 

 

Per regla general, els registres, tant en suport de paper com electrònic, s’han de guardar durant 5 

anys, encara que hi pot haver casos especials especificats en el manual, els procediments i les 

instruccions. Un cop passat aquest temps, el responsable de conservació assignat en cada cas 

podrà destruir els registres acumulats. 

 

5. RESPONSABILITATS 
 
En l’organigrama i en els perfils de lloc de treball vinculats s’estableixen les funcions, 

responsabilitats i autoritats de cada lloc de treball. Tanmateix, també es fa referència a la formació, 

experiència i educació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals 

 

5.1. Compromís de la direcció 

 

És responsabilitat de la direcció garantir la seguretat i la salut dels treballadors que té al seu 

càrrec. Per això s’han de definir les funcions i responsabilitats corresponents a cada nivell 

jeràrquic, amb la finalitat que es compleixin els compromisos adquirits i definits en la política de 

seguretat i salut redactada. 

 

Les responsabilitats més significatives de la direcció general són les següents: 

 

 Aprovar el pla de prevenció anual. 

 Establir l’estructura organitzativa necessària per a la realització de les activitats 

preventives. 

 Establir les competències i les relacions entre els diferents departaments i seccions en 

matèria de seguretat i salut. 

 Assignar els recursos necessaris, tant humans com materials, per a assolir els objectius 

establerts. 

 Establir periòdicament auditories i revisions de la política, organització i activitats en 

matèria de seguretat i salut, i revisar-ne els resultats. 

 Establir les condicions que permetin la consulta dels treballadors o dels seus 

representants en l’adopció de decisions que pugin afectar a la seguretat, la salut i les 

condicions de treball. 

 Mantenir-se informat de la situació preventiva de la institució, els objectius i les fites, les 

accions que cal portar a terme i els accidents més representatius. 

 Fer reunions periòdiques per a analitzar i discutir temes de seguretat i salut. 

 Garantir que els treballadors que té al seu càrrec no puguin patir lesions motivades per la 

feina que fan i adaptar els llocs de treball a les necessitats del personal especialment 

sensible. 

 Garantir que l’adquisició i la posada en servei d’equips de treball i materials i la 

contractació de serveis compleixen els requisits de seguretat i salut establerts. 
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5.2. Directors d’estudis i caps de grup operatiu 

 

Cada cap de la FUOC, segons l’àrea de responsabilitat que té assignada i el seu nivell de 

competència, és el responsable d’impulsar, coordinar i controlar que totes les actuacions que es 

duen a terme en les seves respectives àrees de responsabilitat es fan segons les directrius 

establertes per la direcció en matèria de seguretat i salut. 

 

Les responsabilitats més significatives dels comandaments són les següents: 

 

 Promoure que els treballadors consultin la fitxa d’informació dels riscos presents en el seu 

lloc de treball. 

 Promoure la formació dels seus treballadors i detectar les necessitats de formació de 

l’àrea en matèria de seguretat i salut. 

 Transmetre i revisar periòdicament els processos de treball i les instruccions referents als 

treballs que es fan en la seva àrea.  

 Vigilar l’observança de les normes, l’execució correcta de les tasques i l’ús correcte dels 

equips de treball. 

 Adoptar les mesures disciplinàries necessàries en cas d’inobservança de les normes de 

seguretat i salut establertes. 

 Participar en les inspeccions i observacions internes de seguretat i salut. 

 Comunicar tots els accidents i incidents i ajudar a investigar-los. 

 Cooperar amb els diferents departaments de la institució a fi d’evitar duplicitats o 

contrarietats en les actuacions. 

 Adoptar les mesures per a assegurar que els treballadors que són al seu càrrec no puguin 

patir lesions motivades pel seu treball, o bé no pateixin un agreujament de malalties per 

causa d’aquest. 

 Adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que l’adquisició i posada en servei 

d’equips de treball i materials i la contractació de serveis compleixen els requisits de 

seguretat i salut establerts. 

 Recollir les propostes de millora que proposin els treballadors referents a mesures 

preventives i aplicar-les en la mesura que sigui possible. 

 

5.3. Responsables de compres 

 

És responsabilitat del responsable de compres de cada grup operatiu garantir que en fer la compra 

de materials, serveis i equips de treball aquests compleixen els requisits establerts en matèria de 

seguretat i salut en el treball.  

 

En els seus procediments i concursos s’han d’establir les condicions que cal exigir als equips i 

serveis per a fer-ne la posada en servei entre els treballadors. 

 

Per a portar a cap les seves responsabilitats, el responsable de compres disposa de 

l’assessorament del Servei de Prevenció i Salut Integral o de col·laboradors externs. 

 

El responsable de compres, en el cas d’equips i materials: 

 

 Ha d’exigir el lliurament de les fitxes de seguretat de tots els productes químics que siguin 

adquirits per la institució. 
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 Ha d’exigir que tots els equips de treball compleixin els requisits establerts pel RD 1215/97 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball, o bé que els equips de treball disposin de la declaració 

de conformitat. 

 

En el cas de la contractació de serveis: 

 

 S’ha d’assegurar que es tracta d’un proveïdor homologat i, en cas que no ho sigui, n’ha de 

fer l’homologació. 

 Ha de sol·licitar, d’acord amb els procediments establerts, la documentació necessària en 

matèria de seguretat i salut per a fer la coordinació d’activitats empresarials correctament. 

 

Registre: Llista de productes químics i punts de distribució 

 

5.4. Treballadors 

 

És responsabilitat de tots els treballadors de la FUOC: 

 

 Fer un ús correcte dels equips de treball. 

 Fer un ús correcte dels mitjans i els equips de protecció (sempre que siguin necessaris). 

 Informar immediatament el seu superior o l'SPSI de qualsevol situació que, segons el seu 

parer, sigui un risc per a la seguretat i la salut. 

 Informar de manera immediata el seu superior o l'SPSI de qualsevol dany o lesió que es 

pateixi com a conseqüència del treball, o de tot dany o lesió que, encara que no tingui 

relació amb la feina, es pugui agreujar per l’execució d’aquesta. 

 Cooperar amb els caps directes per tal que puguin garantir unes condicions de treball 

segures i saludables. 

 Complir la normativa, els procediments i les instruccions que afectin directament la seva 

feina. 

 Mantenir net i ordenat el seu entorn de treball, i tenir situats els equips i els materials als 

llocs assignats. 

 

5.5. Recurs preventiu 

 

A cada centre de treball de la FUOC es nomena un recurs preventiu, que en l’execució de les 

seves tasques serà ajudat per l'SPSI. 

 

Les funcions i responsabilitats del recurs preventiu són les següents: 

 

 Vetllar pel seguiment correcte dels plans de prevenció. 

 Promoure els comportament segurs i l’ús correcte dels equips de treball i de protecció, a 

més de fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en les activitats preventives 

integrades. 

 Coordinar-se amb els recursos preventius d’altres empreses presents en el centre de 

treball (sempre que sigui necessari). 

 

5.6. Servei de Prevenció i Salut Integral 

 

És responsabilitat del Servei de Prevenció i Salut Integral: 
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 Promoure i facilitar les diferents activitats preventives en tots els centres de treball. 

 Facilitar la coordinació de les relacions entre els departaments, perquè hi hagi la 

cooperació necessària que eviti defectes i efectes adversos per a la seguretat i la salut de 

les persones. 

 Canalitzar la informació interessant en matèria de prevenció de riscos laborals cap a 

l’estructura de l’organització, i també els resultats del desenvolupament de l’acció 

preventiva. 

 Revisar i controlar la documentació referent a la prevenció de riscos laborals, i assegurar-

ne la disponibilitat. 

 Realitzar les funcions de recurs preventiu en treballs especials. 

 Investigar accidents i incidents derivats de situacions de risc. 

 Fer el seguiment i la proposta de mesures en cas de situacions de riscos greus i 

imminents, i fer comunicats de riscos, incidents i accidents. 

 Fer avaluacions de riscos. 

 Coordinar-se amb servei de prevenció aliè contractat per a la vigilància de la salut i de les 

mesures tècniques. 

 

En resum, l'SPSI ha de promoure les millores necessàries en seguretat i salut de tots els 

estaments de la universitat. 

 

5.7. Servei de prevenció aliè 

 

Les funcions del servei de prevenció aliè són les següents: 

 

 Assessorar i resoldre peticions tant de l'SPSI com de la direcció de la institució en la 

gestió de la prevenció de riscos laborals, i també elaborar informes tècnics. 

 Realitzar la vigilància de la salut.  

 

Documentació relacionada: Fitxes d’informació de lloc de treball 

 

6. Formació en seguretat i salut 

 
La formació en seguretat és un element clau en el desenvolupament correcte de la política de 

seguretat i salut de la FUOC, destinada a garantir que cada treballador adquireixi i posi en pràctica 

els coneixements suficients i adequats en matèria preventiva. 

 

Els cursos que s’imparteixen volen aconseguir que tots els treballadors siguin conscients dels 

punts següents: 

 

 La necessitat de complir la política i els objectius en matèria de prevenció de riscos 

laborals i els procediments establerts. 

 Els efectes de l’activitat que porten a terme sobre la seguretat i la salut. 

 La cooperació necessària que han de prestar a l’organització per tal que aquesta pugui 

garantir unes condicions de treball que siguin segures i que no comportin riscos per a la 

seguretat i la salut de les persones. 

 

S’ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en 

matèria preventiva, tant en el moment de la contractació, sigui quina sigui la modalitat o la durada 

del contracte, com quan es produeixin canvis en les seves funcions o s’introdueixin noves 

tecnologies o canvis en els equips de treball. La formació s’ha de centrar en el lloc de treball o en 
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les funcions de cada treballador, i s’ha d’adaptar a l’evolució dels riscos i a l’aparició de nous 

factors de risc. Si cal, s’ha de repetir periòdicament.  

 

Els criteris per a la identificació de les necessitats formatives es corresponen amb la política de 

formació vigent a la FUOC i, a més, tenen en compte els comunicats de riscos que es reben i els 

incidents i els accidents que es produeixen. 

 

Documentació relacionada: 

 PNT 9: Formació i competència 

 Llistes i registres de formació/informació 

 

7. Avaluació de riscos 
 

Les avaluacions de riscos, tant de caràcter general com específic, es fan a tots els centres de 

treball de la FUOC. 

 

El mètode d’avaluació de riscos emprat en cada avaluació és identificat en el cos del mateix 

informe. 

 

El procediment específic desenvolupa el sistema d’avaluació de la FUOC per a: 

 

 Identificar els riscos que són causa potencial del dany 

 Avaluar els riscos identificats 

 Controlar els riscos amb les mesures adequades 

 Implantar i mantenir al dia les mesures necessàries 

 Reavaluar els riscos en els casos següents: 

o Accidents 

o Comunicats de riscos 

o Inspeccions del lloc de treball o observacions planejades 

o Adquisició de nous equips de treball 

 

Documentació relacionada: 

 PNT 4: Identificació de perills, avaluació i control de riscos 

 Registre 1: Avaluacions de riscos 

 Registre 2: Inspeccions/observacions planejades 

 Registre 3: Informes tècnics 

 

8. Registre dels requisits legals, reglamentaris i normatius, i avaluació del 
seu compliment 
 

Atesa la necessitat de conèixer i incorporar al sistema de gestió de la prevenció qualsevol 

innovació o modificació dels requisits legals aplicables a l’organització amb relació a la prevenció 

de riscos laborals, s’indiquen quines són les línies d’actuació per a registrar-los i mantenir-los al 

dia.  

 

Per tal de mantenir actualitzada la Llista de requisits legals aplicables, cal fer les actuacions 

següents: 

 

 Contractació del servei d’identificació de requisits legals a institució externa. 
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 Consulta periòdica de fonts fiables, com ara reials decrets, reglaments oficials, lleis, 

normes, etc. 

 

La llista s’ha de tenir arxivada convenientment, s’ha de fer la difusió dels requisits aplicables i 

periòdicament cal fer l’avaluació del seu compliment. 

 

Documentació relacionada: 

 INS 2: Identificació de requisits legals 

 Registre: Llista de requisits legals, verificació del compliment 

  

 

9. Pla de prevenció 
 

Per tal d’integrar l’activitat preventiva de la institució en el sistema de gestió i assegurar un sistema 

de millora contínua, s’estableix el pla de prevenció. 

 

El pla de prevenció es compon dels elements següents: 

 

 La política de seguretat i salut  

 Aquest manual 

 La planificació anual 

 Els objectius i fites 

 El Mapa de processos 

 La Llista de documentació del sistema 

 

El pla de prevenció és revisat i aprovat anualment per la direcció.  

 

La organització de la prevenció als diferents edificis s’estableix a partir de: 

 

Es disposa del servei de prevenció i salut integral, ubicat a la seu de Tibidabo I-II i, es disposa de 

recursos preventius, els quals han rebut el la formació de nivell bàsic en prevenció de riscos 

laborals. 

 

Aquests recursos preventius son el membres de manteniment i, els membres de l’empresa que 

formen el comitè de seguretat i salut. 

 

9.1. Objectius i fites 

 

Per a establir els objectius de la FUOC, es consideren els requisits legals, els perills i riscos de 

seguretat i salut, les opcions tecnològiques, els requisits financers, operatius i institucionals, i 

també els diferents punts de vista de les parts interessades. 

 

La direcció de la FUOC ha de definir els indicadors adequats a cada objectiu per tal de fer el 

seguiment correcte de la seva implementació. 

 

Els objectius es poden desglossar en diferents fites puntuals. 

 

A partir de cada proposta d’objectiu, es desenvolupa un programa en què s’han de detallar, per a 

cada objectiu de seguretat i salut: 
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 El responsable o responsables de l’objectiu o fita 

 Els recursos destinats 

 La data prevista de finalització 

 

La gerència és qui fa l’aprovació definitiva del programa. 

 

Documentació relacionada: Programa d’objectius anuals 

 

 

9.2. Programa de gestió de la prevenció 

 

Anualment s’elabora una planificació de l’activitat preventiva, entenent com a activitat preventiva 

totes les accions derivades del programa de gestió de la prevenció, que inclou les accions que es 

preveuen fer durant l’any, segons el procediment establert amb aquesta finalitat. Les actuacions 

que s’han d’incloure en la planificació anual són les següents: 

 

 Avaluacions de riscos generals 

 Avaluacions específiques 

 Revisions d’avaluacions de riscos 

 Mesures periòdiques 

 Simulacres 

 Inspeccions de seguretat i observacions del treball 

 Auditories i revisions del sistema 

 Mesures preventives correctives procedents de les fonts següents: 

o Avaluacions de riscos 

o Observacions/inspeccions 

o Comunicats de riscos 

o Incidents/accidents 

o Iniciatives de la direcció de la institució 

 

La planificació és un document viu, en el qual les activitats que cal fer varien durant l’any. 

 
9.2.1. Control de les actuacions 

 

Les actuacions dutes a terme, un cop acabades, s’han de revisar per tal de comprovar-ne 

l’eficàcia. 

 

 

9.2.2. Control de registres 

 

S’estableix un sistema organitzat i sistemàtic per a la recollida i l’arxivament de la informació 

relacionada amb les activitats preventives que es duen a terme a la FUOC. 

 

La creació d’un sistema de registre té com a objectiu: 

 

 Tenir la capacitat demostrativa, basada en la disponibilitat de dades objectives, de les 

accions preventives i correctives dutes a terme. 

 Fer el seguiment i control de les accions preventives. 

 Avaluar l’eficàcia de les mesures implantades. 
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Els registres permeten comprovar que el comportament de la FUOC és conforme als requisits 

establerts en la política, el manual i els procediments i instruccions de treball. 

 

S’elaboren registres en la realització de les activitats següents: 

 

 Avaluació de riscos 

 Planificació preventiva 

 Formació 

 Control d’empreses externes 

 Auditories i revisió del sistema 

 Comunicats de riscos 

 Investigació d’incidents/accidents 

 Control de documentació 

 

En el cas d’incompliment de les especificacions dels documents del sistema de gestió de 

prevenció de riscos laborals, els registres permeten: 

 

 Determinar el motiu d’incompliment. 

 Elaborar un pla d’actuació. 

 Prendre les mesures correctives o preventives adients. 

 Registrar qualsevol canvi en els procediments de treball com a resultat de les mesures 

correctives o preventives. 

 

Tots els registres han de ser llegibles i identificables amb cada activitat que es porta a terme en 

l’organització en què hi ha implícites activitats de seguretat i salut dels treballadors, propis o 

externs. 

 

Els registres de prevenció de riscos laborals s’han d’arxivar i mantenir actualitzats, de manera que 

es puguin recuperar. 

 

10. Comunicació 

 

Per a assegurar la implantació i el funcionament correctes del sistema de gestió de prevenció de 

riscos laborals, es fa necessària l’existència de sistemes de comunicació eficaços entre els 

diferents nivells i parts interessades. 

 

La comunicació amb els treballadors es fa per mitjà dels canals següents: 

 

 Comitè de seguretat i salut 

 Publicació de notes internes 

 Fulls informatius 

 Taulers de notícies 

 

La comunicació amb les parts interessades externes es fa per mitjà del procediment següent: 

 

 Procediment d’intercanvi de documentació i informació en matèria de prevenció de riscos 

laborals amb les empreses externes per a assegurar una coordinació correcta de l’activitat 

preventiva. 

 

Documentació relacionada: 
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 PNT 1: Comunicat de riscos 

 Registre: Comunicat de riscos 

 

11. Consulta i participació 

 
La FUOC ha de documentar i promoure les disposicions amb les quals farà la consulta referent a 

seguretat i salut dels treballadors i d’altres parts interessades, com ara empreses externes, visites, 

etc., i mitjançant les quals hi mantindrà la comunicació pertinent. 

 

La consulta s’ha de fer obligatòriament als delegats de prevenció, encara que no exclusivament. 

 

Els treballadors poden aportar suggeriments per mitjà dels responsables directes i dels delegats 

de prevenció, o directament a l'SPSI mitjançant escrits, el correu electrònic o el registre de 

comunicat de riscos i/o suggeriment de millora, segons la instrucció que es detalla amb aquesta 

finalitat.  

 

12. Avaluació del sistema de gestió 
 
La direcció de la FUOC ha de fer anualment la revisió del sistema de gestió de la prevenció amb 

l’objectiu de verificar-ne l’eficàcia i adequació. 

 

12.1. Seguiment de la planificació 

 

L'SPSI ha de fer el seguiment de la planificació preventiva anual de manera periòdica i ha de 

verificar la realització de les activitats previstes, mitjançant visites in situ o fent observacions 

planejades i inspeccions de seguretat. 

 

L'SPSI ha d’informar periòdicament de l’estat de la planificació preventiva anual la direcció 

(mitjançant el Comitè Tècnic) i el Comitè de Seguretat i Salut. 

 

12.2. Revisió per la direcció 

 

Les revisions del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals s’han de fer per tal de 

verificar el propi grau d’eficàcia i per a assegurar que es compleix el compromís de millora 

contínua. 

 

La direcció de la FUOC ha de fer la revisió del sistema de gestió a intervals apropiats. Es 

determina la necessitat de fer la revisió d’alguna secció del manual o d’algun procediment quan es 

produeix alguna de les circumstancies següents: 

 

 Es detecten no-conformitats idèntiques successivament de les quals es poden derivar 

conseqüències greus. 

 Es produeixen canvis en les condicions de treball que afecten la seguretat dels 

treballadors. 

 S’apliquen les accions correctives com a conseqüència de la realització d’auditories. 

 Es modifiquen els objectius generals de la política 

 S’amplien o es modifiquen els requisits legals aplicables a l’activitat de la FUOC. 

 

El procés de la revisió del sistema ha d’incloure la revisió dels aspectes següents: 
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 Acta anterior 

 Política de seguretat i salut 

 Comunicació amb les parts interessades (reunions amb empreses externes, inspeccions, 

etc.) 

 Objectius i fites del sistema 

 Comunicats de riscos i propostes de millora 

 Investigació d’incidents i accidents 

 Mesures preventives i correctives adoptades 

 Canvis de normativa interna i externa 

 No-conformitats d’auditories internes i externes 

 Documentació del sistema 

 Qualsevol altre tema relacionat amb el sistema de gestió de la prevenció 

 Propostes de millora 

 

Els resultats de la revisió s’han de documentar en una acta de reunió, que ha de ser aprovada pels 

assistents a la reunió. 

 

12.3. Auditories 

 

Les auditories van adreçades a comprovar si les activitats que es duen a terme per a gestionar la 

seguretat i la salut dels treballadors compleixen els requisits del sistema de gestió de la prevenció 

de riscos laborals i es fan de manera eficaç. La institució ha de portar a terme auditories internes 

anuals, vinculades a les auditories parcials d’OHSAS. 

 

El personal que realitzi l’auditoria ha d’estar en disposició de fer-la de manera imparcial i objectiva. 

Els documents clau que s’han d’auditar són les següents: 

 

 Política de seguretat i salut de la FUOC 

 Objectius i fites  

 Planificació de l’activitat preventiva 

 Manual del sistema de gestió de la prevenció 

 Procediments normalitzats de treball, Instruccions i Registres 

 Plans d’auditoria i informes d’aquestes 

 Memòries anuals de les activitats preventives 

 

Per a poder fer les auditories de manera eficaç, dins de la planificació de l’activitat preventiva s’han 

d’incloure tant les auditories internes com externes. 

 

Abans de dur a terme l’auditoria, s’ha de desenvolupar el Pla d’auditoria, que ha de contenir: 

 

 Objectius i abast de l’auditoria 

 Identificació de les persones que tinguin responsabilitats en relació amb els objectes de 

l’abast 

 Identificació dels documents de referència i dels criteris d’auditoria 

 Data, lloc i durada prevista 

 Identificació de les àrees que s’han d’auditar 

 Calendari de reunions 

 Forma de distribució i arxiu de l’informe final 
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Prèviament a l’inici del procés d’auditoria, s’ha de fer una reunió en la qual es presentarà el pla 

d’auditoria.  

 

En acabar l’auditoria, i prèviament a la presentació de l’informe final, s’ha de fer una reunió entre 

l’equip auditor i els responsables de les arres auditades. S’han de presentar els resultats de 

l’auditoria per a assegurar que es comprenen i es reconeixen les no-conformitats detectades. 

 

Els resultats de l’auditoria s’han de recollir en un informe signat i datat per l’auditori ha de contenir, 

segons els casos, la informació següent: 

 

 Identificació de la persona o entitat auditora i de l’equip auditor. 

 Data d’emissió de l’informe d’auditoria. 

 Abast i objectius.  

 Descripció detallada del pla d’auditoria (data, composició de l’equip auditor, responsables 

de les unitats auditades, nom de la persona assignada per a acompanyar als auditors, 

etc.). 

 Documentació que ha servit de base per a l’auditoria. 

 Descripció sintetitzada de la metodologia aplicada per a la realització de l’auditoria i, en 

cas que sigui necessari, identificació de les normes tècniques emprades. 

 Avaluació del grau de compliment de cadascun dels requisits del sistema. 

 Observacions i recomanacions per a la millora del sistema de gestió de la prevenció. 

 Descripció de les no-conformitats, especificant-ne: 

o La seva classificació de gravetat 

o L’evidència objectiva 

 

 
Annexes: 
 

1. Política de Seguretat i Salut de la FUOC 

2. Manual per a la gestió preventiva de l’e-treball 

 


