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Crec que se li han d’agrair -i ho vull fer amb especial èmfasi- a
la Universitat de Barcelona els esforços que fa per posar en
marxa la gestió renovada de la seguretat i la salut laboral la
Llei de prevenció de riscos laborals que va entrar en vigor el
proppassat 10 de febrer. La publicació d’aquest butlletí n’és
un exemple però, les tasques realitzades ja per la Comissió de
Seguretat i Higiene, el treball que s’ha dut a terme des de les
divisions i les partides adreçades a millorar els aspectes de
prevenció també són realitats palpables i motiu de satisfacció.

L’Administració catalana, a través del Comissionat per a
Universitats i Recerca del Departament de Presidència,  ha
donat suport a aquestes iniciatives i vol participar activament
en el desenvolupament de la Llei, fent que totes les universi-
tats catalanes puguin adequar-se a les normatives que aquella
estipula. La primera fase d’aplicació, que consisteix en la cre-
ació i posada en funcionament dels comitès de seguretat i
salut, ja s’ha completat a tots els centres universitaris públics
de Catalunya. Aquest fet és de destacar, ja que únicament el
50 % de les universitats de l’Estat han constituït aquests
comitès.
El desenvolupament correcte de la Llei passa obligatòriament,
en aquesta etapa inicial, no solament pel treball dels delegats
de prevenció sinó per la formació inicial bàsica i rigorosa que
ens permeti afron-
tar la complicada
tasca de col·locar
les universitats en
un nivell de qualitat
en matèria de
seguretat i salut.
Les universitats
són institucions
complexes des del
moment que hi ha
tipologies molt
diferenciades de
centres. Des de centres amb pocs riscos laborals, com pot ser
una Facultat de Filologia, fins a veritables tallers, com poden
ser els centres tecnològics, passant per laboratoris de quími-
ca, de radiacions penetrants, de biologia i medicina (virus,
bacteris...) de geologia (sortides de camp), etc. Estudiants,
professors i personal d’administració i serveis estan sotme-
sos a un ventall molt variat de riscos i la població considerada
és també molt alta (al voltant de 250.000 persones).

La satisfacció del camí iniciat

Cal doncs una coordinació d’esforços en la qual la Direcció
General d’Universitats del Comissionat per a Universitats i
Recerca s’ofereix a participar, juntament amb els membres del
Consell Català de Seguretat i Salut Laboral i totes les universi-
tats. L’experiència de la Universitat de Barcelona serà molt
valuosa i pot servir de punt de referència per a les altres insti-
tucions universitàries.

Josep Font i Cierco
Director general d’Universitats

Barcelona, 13 de juny de 1997

Nota: L’aleshores director general d’Universitats, Josep Font va assistir a l’o -
bertura de les Jornades de formació sobre seguretat i salut laboral que la UB
organitzà el curs anterior. Allí fou presentat el projecte d’aquest butlletí bimen -
sual, per la qual cosa el Dr. Font ens va trametre posteriorment aquest escrit,
el qual reproduïm pel seu interès.

L’experiència de la
Universitat de Barcelona
serà molt valuosa i pot
servir de punt de referèn -
cia per a les altres insti -
tucions universitàries.



ORDRE I N
En qualsevol activitat laboral és especialment important assegurar i mantenir l’ordre i la neteja als llocs de tre
del pas i l’acumulació de material sobrer és causa de nombrosos accidents (cops, caigudes, incendis...). Rec
disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, i que fa referència explícita a aquest tema en el 

Tenir cura de l’ord re i la neteja al lloc de treball és un principi bà

Què cal fer per assolir  un bon estat d’ordre i neteja?

S’obté MÉS SEGURETAT , perquè s’eliminen moltes causes d’accidents.

S’obté MÉS ESPAI , perquè no hi ha elements inútils al nostre entorn de treball.

Quins avantatges s’assoleixen amb un bon estat d’ordre i neteja

ES GUANYA MÉS TEMPS , perquè no se’n perd buscant coses que no se sap on són.

NO S’EXTRAVIA el material necessari per a la nostra feina, perquè sempre se sap quin és el seu
lloc.

NO ES MALMET el material perquè es troba emmagatzemat en bones condicions.

S’OPTIMITZA la feina i es millora la convivència als espais compartits.

Assolir un bon estat d’ordre vol dir:

- Tenir totes les coses necessàries per treballar al seu lloc i no tenir-ne cap d’innecesària.

Assolir un bon estat de neteja vol dir:

- Embrutar tant poc com  possible i netejar immediatament després d’haver generat algu -
na brutícia.
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 I NETEJA
 treball. El fet que hi hagi un ambient desordenat, brut, de terres relliscosos, de materials amuntegats al mig

Recentment ha entrat en vigor el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril (BOE  de 23.4.1997), que estableix les
 el  seu article 5.

àsic de seguretat i salut, i forma part de les tasques de cadascú

Alguns consells pràctics

Manteniu les zones de pas lliures d’obsta-
cles, sense apilar-hi ni emmagatzemar-hi
materials.

Emmagatzemeu el material en armaris o
prestrageries prou sòlides i estables.
Apileu els objectes de manera que no
puguin caure. Situeu els elements més
pesants o perillosos a la zona més baixa
possible.

Disposeu dels recipients adients
(papereres, contenidors...) per elimi-
nar els residus de tot tipus que es
generin al lloc de treball, així com
dels elements de neteja necessaris.

Assignar un lloc per a cada cosa,
conservar al màxim possible aquest
ordre mentre es treballa. Endreçar el
lloc de treball en finalitzar la feina. 
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Dret a la protecció davant els riscos laborals

En l’article 14 del capítol tercer de la Llei es declara el dret que tenen els treballadors a una protecció eficaç en matèria de
seguretat i salut en el treball.

Aquest dret implica que l’empresari contreu un deure correlatiu de protecció dels treballadors.

Els drets d’informació, de consulta i participació, de formació en matèria preventiva, de paralització de l’activitat en cas de
risc greu i imminent i de vigilància de l ‘estat de salut, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matè-
ria de seguretat i salut en el treball.

El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball de cap manera no pot ser a càrrec dels treballadors.

Obligacions de l’empresa

En  l’article 15 es defineixen els principis de l’activitat preventiva. L’empresari  ha d’aplicar les mesures de prevenció d’acord
amb els principis generals següents:

* Evita r els riscos, avaluar els que no es poden evitar i combatre‘ls en l’origen.

* Adaptar la feina a la persona, tenint en compte l’evolució de la tècnica. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc
perill o no en comporti gens.

* Planificar la prevenció i adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva davant la individual. Facilitar les degu-
des instruccions oportunes als treballadors.

L’empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats
amb la feina . Amb aquest efecte, l’empresari ha de dur a terme la prevenció dels riscos laborals per mitjà de l’adopció de
totes les mesures que calgui per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors en totes les especialitats que es
recullen en els articles següents sobre avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors,
actuació en casos d’emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d’una organització
i dels mitjans necessaris en els termes que estableix el capítol 4 d’aquesta Llei.

Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos

En  l’article 29 es recullen les obligacions dels treballadors en aquesta matèria, i són les següents:

Vetllar , segons les possibilitats de cadascú i per mitjà de l’acompliment de les mesures de prevenció que s’adoptin en cada
cas, per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d’aquelles altres persones que es puguin veure afec -
tades per la seva activitat professional , a causa dels seus actes i omissions en el treball, o de conformitat amb la seva
formació i les instruccions de l’empresari.

Col·laborar amb l’empresari i amb la resta de treballadors per tal d’aconseguir la màxima eficàcia en les diverses
actuacions preventives que es desenvolupin dins de l’empresa , en aquest cas la Universitat.

D’acord amb la seva formació i seguint instruccions, cal que els treballadors:

Utilitzin adequadament  les màquines, els aparells, les eines, les substàncies perilloses , els equips de transport i, en
general, qualsevol altre mitjà amb el qual duguin a terme la seva activitat. Facin servir correctament els mitjans i els equips
de protecció que els facilita l’empresari, d’acord amb les instruccions que aquest els doni.

Informin immediatament el seu superior jeràrquic directe i els treballadors designats per dur a terme activitats de protecció
i prevenció o, si escau, el servei de prevenció sobre qualsevol situació que , al seu parer, comporti, un risc per a la
seguretat i la salut dels treballadors.

Contribueixin al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat competent a fi de protegir la seguretat i la salut
dels treballadors als seus llocs de treball. Cooperin perquè es puguin garantir unes condicions de treball que siguin segures
i que no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.

LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
Drets i obligacions de l’Empresa i dels treballdors

Bústia
Tots els membres de la comunitat universitària esteu
convidats a enviar suggeriments o a col·laborar amb
els grups de treball establerts per tal de desenvolupar
els temes de seguretat i salut laboral en tot l’àmbit de
la nostra institució.
Podeu adreçar-vos-hi mitjançant fax (4021784) o
correu electrònic (css@orla.ges.ub.es) o bé contactar
directament amb membres del Comitè de Seguretat i
Salut.

M u g e n a t . Mútua d’Accidents de treball i
Malalties Professionals de la Seguretat
Social. Núm. 10
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