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QUÈ ÉS?
És un procediment establert per tal que es comuniquin tots
els riscos detectats.

QUI HI ESTÀ IMPLICAT?
Qualsevol persona que detecti un risc personal o material
o observi un acte insegur haurà d’emetre un Comunicat de
risc, o bé ho haurà de comunicar oralment al responsable
immediat al més aviat possible.

PER A QUÈ SERVEIX?
Per dur a terme les mesures correctores que permetin
esmenar les situacions de risc.

La prevenció de riscos laborals:
El comunicat de risc

“La identificació dels
riscos és el primer pas
per a la millora de les
condicions de treball”

RISC LABORAL: totes les causes 
susceptibles de contribuir a 

la producció de danys a la salut 
en el treball

Cal que els treballadors s’orientin
per fomentar la seva capacitat críti-
ca i la interacció entre els diferents

estaments i així aconseguir una
implicació i participació activa en

l’organització de la prevenció

COMUNICAT Núm. Registre Entrada:
DE RISC

PERSONA QUE COMUNICA EL RISC
Nom i cognoms:     

Telèfon de contacte:
Signatura 

DEPARTAMENT/UNITAT/SERVEI

LLOC ON S’OBSERVA EL RISC:

Hora:                                                                          Data:

DESCRIPCIÓ DE LA CONDICIÓ PERILLOSA O L’ACTE INSEGUR QUE ES PRODUEIX:

S’adjunta documentació:  SÍ          NO        (En cas afirmatiu especifiqueu-la)  

MESURES DE CORRECCIÓ QUE ES PROPOSEN:

Professorat       PAS
Alumnat             Altres 

ACCIONS CORRECTORES ADOPTADES  
(Cal que ho empleni el cap de departament/unitat /servei)

Resolt per:                                                                            Data:

VALORACIÓ DEL TIPUS DE RISC:

Classificació del risc:        Baix         Alt          Molt alt

La persona emissora El cap de departament/ Vicegerència/direcció 
del CR unitat/servei tècnica/administrador 

de campus

Nom i cognom: Nom i cognom: Nom i cognom:

Data: Data: Data: 



➡

COMUNICAT

Qualsevol tipus de risc laboral que detectis:

Com podem identificar els riscos

• L’esglaó es mou!
• Hi ha molt soroll!
• Aquí ens podem enrampar!
• No hi ha extintors!

Per saber si ens trobem davant d’un risc, ens podem fer les següents preguntes:
• Quina és la font de dany?
• Qui o quina cosa pot ser danyat o danyada?
• Com pot ocórrer el dany?

EMET UN 
COMUNICAT 

DE RISC

INFORMA EL TEU
RESPONSABLE 

IMMEDIAT

HAS DETECTAT 
UN RISC

HO POTS
SOLUCIONAR
TU MATEIX?

HO POT SOLUCIONAR 
MANTENIMENT FÀCILMENT

I RÀPIDAMENT?
➡

➡➡

NO

NO



DE RISC

• Al teu cap immediat i emet un Comunicat de risc
• A un dels delegats de Prevenció

On has d’enviar el comunicat

A L’OFICINA DE SEGURETAT, 
SALUT I MEDI AMBIENT (OSSMA)
Per correu intern: 

Edifici Adolf Florensa - Campus de Pedralbes
Fax: 93 440 98 99 (properament: 93 403 45 01)
Correu electrònic: ossma@org.ossma.ub.es

On el pots trobar

• WEB: http://org.ossma.ub.es
http://www.ossma.ub.es 

• OSSMA
• DIVISIONS/ SERVEIS
• DEPARTAMENTS

Com l’has d’emplenar

És molt important que s’emplenin les dues planes
Que estigui signat tant pel comunicant com pel responsable immediat
Que es faci una descripció al més acurada possible del risc detectat

Comunica-ho

Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals
Article 29: Obligacions del personal en matèria de prevenció de riscos
4t. Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe i el personal designat per
dur a terme activitats de protecció i prevenció o, si escau, el servei de prevenció, sobre
qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la
seguretat i la salut del personal.



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 (93 440 98 99) o correu
electrònic (ossma@org.ossma.ub.es) o bé contactant directa-
ment amb membres del Comitè de Seguretat i Salut. Mugenat. Mútua d’Accidents de Treball i

Malaties Professionals de la Seguretat
Social. Núm. 10

Mutua Universal

• Qualsevol persona que detecti un risc personal o material o observi un acte insegur haurà d’emetre un Comunicat de risc
(CR), o bé ho haurà de comunicar oralment al responsable immediat al més aviat possible.

• En cas de notificació oral, el cap immediat prendrà nota del comunicat i emetrà el CR.

• D’acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals (art. 36, apartat 2.f), els delegats de Prevenció podran emetre un
CR directament a l’OSSMA.

• La persona que emet el CR se n’ha de quedar una còpia, trametre’n una altra al cap de l’OSSMA i una altra al cap de
departament, unitat o servei de qui depèn o persona en qui estiguin delegades les funcions de Seguretat i Salut.

• Es considera essencial emplenar adequadament tots els apartats del CR, de manera que s’identifiquin clarament el lloc
i la condició perillosa.

• L’OSSMA efectuarà una valoració tècnica del risc i de la proposta de mesures correctores que cal prendre, que s’haurà
de trametre al comunicant del risc, al cap de departament, unitat o servei i al vicegerent, director tècnic o administrador
de campus corresponents.

• El cap de departament, unitat o servei haurà d’adoptar les mesures que estiguin al seu abast, després de consultar el
personal afectat. Una vegada dutes a terme les correccions, es faran saber al comunicant del risc i a l’OSSMA als efec-
tes de registre i d’arxiu.

• Quan el cap de departament, unitat o servei consideri que les mesures que cal prendre depassen les seves atribucions,
haurà de trametre una còpia del CR i de la valoració tècnica efectuada per l’OSSMA al vicegerent, director tècnic o admi-
nistrador de campus que li pertoqui, el qual, una vegada resoltes les situacions de risc que s’hagin detectat, ho comu-
nicarà al cap de departament, unitat o servei i a l’OSSMA als efectes de registre i d’arxiu.

• L’OSSMA tindrà un registre dels CR per efectuar-ne el seguiment.

Procediment que cal seguir…

Norma de Prevenció núm. 5/98 de la UB
Tot el personal i alumnat de la Universitat de Barcelona està obligat a notificar qualsevol risc o acte insegur que detecti
a les dependències de la UB, i a totes les activitats externes dutes a terme.
Aquesta notificació es realitzarà mitjançant el procediment de comunicat de riscos establert per l’Oficina de Seguretat,
Salut i Medi Ambient.
Aprovada per Junta de Govern de 18 de novembre de 1998

Recordeu:

Podeu trobar la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i altra legislació d’aplicació a la pàgina web de l’OSSMA:
http://org.ossma.ub.es.


