
 

Documentació que en matèria de coordinació d’activitats empresarials pot ser requerida a la 
UdG per part d’empreses o institucions externes o viceversa. 

 

1. Quan un conveni implica que personal de la UdG desenvoluparà treballs a una empresa o 
institució externa.  

D’acord amb el RD 171/2004 sobre coordinació d’activitats empresarials, la UdG pot sol·licitar 
abans de l’inici de les activitats la següent documentació: 

Documentació administrativa  Adreceu-vos a: 
Fotocòpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil per danys a la propietat 
o a tercers i últim rebut 

L’empresa amb que es signa 
el conveni 

 

Documentació sobre prevenció de riscos laborals Adreceu-vos a. 
Model organitzatiu de prevenció L’empresa amb que es signa 

el conveni 
Instruccions per a la prevenció dels riscos existents al seu centre de 
treball que puguin afectar als treballadors de les empreses concurrents 

L’empresa amb que es signa 
el conveni 

Instruccions sobre les mesures que han d’aplicar-se en cas 
d’emergència  

L’empresa amb que es signa 
el conveni 

 

L’empresa externa pot demanar per permetre l’accés a les seves instal·lacions la següent 
documentació abans de l’inici de les activitats: 

Sobre el personal UdG que realitzarà activitats a aquesta empresa externa: 

Documentació administrativa  Adreceu-vos a: 
Fotocòpia dels últims butlletins TC2 en els que apareguin referenciats Servei RRHH 
Fotocòpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil per danys a la propietat 
o a tercers i últim rebut 

SEPIC 

 

Documentació sobre prevenció de riscos laborals Adreceu-vos a. 
Model organitzatiu de prevenció a la UdG OSL 
Certificats mèdics d’acord a l’activitat a desenvolupar OSL 
Registre de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals  OSL 
Relació d’equips de protecció individual entregats El propi departament 
Relació dels equips de treball i maquinària que es tingui previst utilitzar 
indicant si disposen de marcat CE 

El propi departament 

 

En el cas que els treballs a realitzar impliquin riscos greus o molt greus 

Document on s’identifiquin i avaluïn els riscos de l’activitat que 
sorgeixin o s’agreugin per la concurrència d’activitats i les mesures 
preventives que s’adoptaran  

OSL 

 

 



2. Quan un contracte, comanda o conveni implica que personal d’una empresa externa 
desenvoluparà treballs a un centre de la UdG. 

- D’acord amb el RD 171/2004 sobre coordinació d’activitats empresarials, la UdG pot sol·licitar 
abans de l’inici de les activitats la següent documentació: 

En el cas del personal extern que realitzarà activitats als centres de la UdG. 

Documentació administrativa  Adreceu-vos a: 
Fotocòpia dels últims butlletins TC2 en els que apareguin 
referenciats 

L’empresa amb que es fa la 
comanda, es signa el contracte o 
el conveni 

Fotocòpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil per danys a la 
propietat o a tercers i últim rebut 

L’empresa amb que es fa la 
comanda, es signa el contracte o 
el conveni 

 

Documentació sobre prevenció de riscos laborals Adreceu-vos a. 
Model organitzatiu de prevenció L’empresa amb que es fa la 

comanda, es signa el contracte o 
el conveni 

Certificats mèdics d’acord a l’activitat a desenvolupar L’empresa amb que es fa la 
comanda, es signa el contracte o 
el conveni 

Registre de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals  L’empresa amb que es fa la 
comanda, es signa el contracte o 
el conveni 

Relació d’equips de protecció individual entregats L’empresa amb que es fa la 
comanda, es signa el contracte o 
el conveni 

Relació dels equips de treball i maquinària que es tingui previst 
utilitzar indicant si disposen de marcat CE 

L’empresa amb que es fa la 
comanda, es signa el contracte o 
el conveni 

En el cas que els treballs a realitzar impliquin riscos greus o molt greus 

Document on s’identifiquin i avaluïn els riscos de l’activitat que 
sorgeixin o s’agreugin per la concurrència d’activitats i les mesures 
preventives que s’adoptaran  

L’empresa amb que es fa la 
comanda, es signa el contracte o 
el conveni 

En aquest cas l’Oficina de Salut Laboral a través del Departament implicat pot requerir 
l’establiment d’altres mitjans de coordinació de les activitats preventives a més a més, de 
l’intercanvi d’informació. 

 

- L’empres externa pot demanar la següent documentació abans de l’inici de les activitats: 

Documentació administrativa  Adreceu-vos a: 
Fotocòpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil per danys a la 
propietat o a tercers i últim rebut 

SEPIC 

 

Documentació sobre prevenció de riscos laborals Adreceu-vos a. 
Model organitzatiu de prevenció a la UdG OSL 
Instruccions per a la prevenció dels riscos existents als centres de la 
UdG que puguin afectar als treballadors de les empeses concurrents 

OSL 

Instruccions sobre les mesures que han d’aplicar-se en cas 
d’emergència  

OSL 



Contractació de serveis a empreses externes 

El contracte o conveni suposa la realització d’activitats perilloses (Segons Annex I. RD 39/97) 

Treball amb exposició a radiacions ionitzants  
Treballs amb exposició a agents tòxics, cancerígens, mutagènics o tòxics per la reproducció 
humana 

 

Activitats industrials en que intervenen productes químics d’alt risc que poden donar lloc a 
accidents greus 

 

Treball amb exposició a agents biològics dels grups 3 i 4  
Activitats de fabricació, manipulació i utilització d’explosius, inclosos articles pirotècnics i altres 
objectes que continguin explosius 

 

Treballs propis de mineria a cel obert i d’interior, i sondejos de superfície terrestre o en 
plataformes marines 

 

Activitats en immersió sota l’aigua  
Activitats en obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels, amb risc de caiguda 
d’alçada i colgament  

 

Activitat en la industria siderúrgica i en la construcció naval  
Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts o utilització significativa dels mateixos  
Treballs que produeixen concentracions elevades de pols de silici   
Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió  

 

El contracte o conveni suposa la realització d’alguna de les següents activitats. 

L’accés a teulades d’edificis, galeries d’instal·lacions i serveis o altres espais confinats  
Treballs amb productes químics inflamables   
Treballs amb exposició a soroll o vibracions  
Treballs amb exposició a radiacions no ionitzants  
Treballs amb làsers  
Treballs amb exposició a agents biològics del grup 2  
L’accés a zones amb camps magnètics elevats   
Treballs que requereixen l’ús d’equips a pressió: compressors, calderes, botelles de gasos, etc.  
Treballs en alçada que requereixen l’ús de: bastides, escales manuals, plataformes elevadores o 
accedir a plataformes, passarel·les o escales de gat 

 

Ús de carretons elevadors, ponts grua, polispasts o altres aparells d’elevació  
Treballs en calent: soldadura, oxitall, etc.  
Treballs amb riscos elèctrics en baixa o mitja tensió  

 


