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PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

PROCEDIMENT D’INSPECCIONS DE SEGURETAT 

Codi: OSL-PR-006 Juliol 2018 (versió 2) 
 

1. OBJECTE 

Aquest procediment té per objecte sistematitzar la metodologia a 
aplicar per realitzar inspeccions de seguretat. Les inspeccions ajuden a 
detectar condicions de risc i/o actituds personals insegures que o bé no 
varen ser detectades a la avaluació de riscos o bé s’han generat amb 
posterioritat a la mateixa.  

Mitjançant les inspeccions es poden detectar: 

• Condicions insegures, com manca de proteccions de parts en 
moviment de màquines, manca de dispositius de seguretat, etc. 

• Actes insegurs. Al realitzar les inspeccions i observar a les 
persones treballant es poden detectar accions o hàbits insegurs.  

• Accions correctores ineficaces. Detectats els riscos i adoptades les 
corresponents mesures correctores, mitjançant les posteriors 
inspeccions es pot comprovar l’eficàcia d’aquestes mesures.  

• Problemes de disseny. Permet detectar riscos que no es varen 
tenir en compte al dissenyar, modificar o reparar els edificis, els 
equips o les instal·lacions.  

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El procediment serà d’aplicació a totes les instal·lacions i equips 
existents en els diferents edificis i centres de la UdG, i a totes les 
activitats realitzades per treballadors de la UdG en el desenvolupament 
de les seves funcions.  
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Aquesta sistemàtica no substituirà en cap cas les inspeccions de 
seguretat reglamentades i/o normalitzades, realitzades d’acord a una 
programació establerta i de forma sistemàtica, segons les normes i 
reglaments industrials que siguin d’aplicació. En aquests casos les 
esmentades inspeccions es portaran a terme pel Servei d’Oficina Tècnica 
i Manteniment (SOTIM) o per les empreses contractades per a tal fi.  

3. INICIATIVA 

La iniciativa per realitzar les inspeccions de seguretat pot venir de: 

• L’Oficina de Salut Laboral.  
Els tècnics de l’OSL podran realitzar visites a les diferents 
instal·lacions i centres de treball quan ho considerin oportú.  
 

• Qualsevol treballador de la UdG. 
Tot treballador que detecti en el seu lloc de treball qualsevol risc, 
anomalia o deficiència que pugui afectar la salut o la seguretat 
pròpia o d’altres persones, haurà d’informar al seu superior 
jeràrquic per tal que trameti aquesta informació a la Oficina de 
Salut Laboral.  
 

• Qualsevol integrant de la comunitat universitària. 
Quan detecti una situació anòmala o perillosa dins de les 
instal·lacions o dependències de la UdG o en l’exercici de la seva 
activitat docent, ho haurà de comunicar al responsable de 
l’esmentada activitat per tal que si ho considera oportú trameti la 
informació a la Oficina de Salut Laboral. 
 

S’acompanya com Annex 1 un “Comunicat de risc” que es troba a 
disposició de tots els treballadors i membres de la comunitat 
universitària per tal que facin arribar directament a l’Oficina de 
Salut Laboral els riscos detectats. 
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4. METODOLOGIA  

Les inspeccions i revisions de seguretat es realitzaran seguint la següent 
metodologia: 

4.1 Preparació de la inspecció  

Els tècnics de l’Oficina de Salut Laboral, a la vista dels resultats de les 
avaluacions de riscos, de la investigació dels accidents i incidents, de la 
recepció d’un comunicat de risc, o per considerar-ho convenient per 
qualsevol altra informació de la que tinguin coneixement, planificaran 
les inspeccions de seguretat corresponents.  

Prèviament a la inspecció caldrà determinar què, qui, com i quan s’ha 
d’inspeccionar. 

A l’hora de prioritzar l’àrea a inspeccionar es tindrà en compte: 

• Els comunicats de riscos rebuts dels treballadors o altres 
membres de la comunitat universitària, segons model de l’Annex 
1. 
El termini per realitzar la inspecció serà de 10 dies a comptar de 
la recepció del comunicat de risc, excepte que es tracti de riscos 
greus en que s’efectuarà de manera immediata (el mateix dia o 
l’endemà). 

• Importància i gravetat de les conseqüències de la materialització 
dels possibles riscos que puguin existir.  

• Instal·lacions o zones no inspeccionades darrerament.  
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4.2 Visita de les àrees o instal·lacions. 

Un cop decidits els detalls de la realització de la inspecció de seguretat, 
aquesta s’executarà seguint les següents pautes: 

- Visita a l’àrea o instal·lació determinada.  
- Identificació de les anomalies detectades i proposta de mesures 

correctores. 
- En cas de detectar un risc greu i imminent s’interromprà tota 

l’activitat i es comunicarà als treballadors i/o persones implicades 
i als seus caps que han d’abandonar el lloc de treball o zona 
afectada.  

Per la realització de les inspeccions de seguretat s’utilitzaran els model 
de “Full de control” que s’acompanya com Annex 2.  

4.3 Informe de la visita 

De la visita practicada s’emetrà un informe (Full d’inspecció) que serà 
arxivada, juntament amb els fulls de l’Annex I i Annex II, a l’Oficina de 
Salut Laboral i servirà com a document de treball per a la planificació de 
l’activitat preventiva.  

S’enviarà una còpia d’aquest full al servei, departament o persona 
responsable d’executar la mesura correctora, de manera que procedeixi 
a la seva valoració i fixi el termini estimat per la seva implantació, o bé 
formuli una proposta alternativa quan consideri que existeix una mesura 
més adequada. Una vegada complert el termini previst, l’Oficina de Salut 
Laboral tornarà a visitar l’àrea o instal·lació afectada amb la fi de 
comprovar el compliment de l’acció proposada així com la seva 
efectivitat.  
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S’enviarà igualment una còpia del full d’inspecció al responsable de la 
zona o àrea afectada, pel seu coneixement i per tal que manifesti el que 
consideri oportú al respecte.  

Els informes d’aquestes visites seran presentats a les reunions del 
Comitè de Seguretat i Salut.  
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Maig 2012 versió 1 ------------ 
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ANNEX 1 

Persona que comunica el risc 
PDI   PAS   ALUMNES  ALTRES   
 
Nom i cognoms: 
Telèfon de contacte: 
Adreça electrònica: 

 
Lloc on s’observa el risc 
Feu la descripció amb el màxim de detall possible del lloc on s’ha observat el risc, la 
condició o els actes insegurs. 
En cas de ser procedent afegiu la data i l’hora de l’observació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripció de la condició perillosa o de l’acte insegur que es produeix 
En cas de disposar de documentació al respecte la podeu adjuntar 
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Mesures de protecció o millora que es proposen: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Signatura de la persona emissora del comunicat de risc 
 
 
 
 

Data: 
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ANNEX II      

PROCEDIMENT D’INSPECCIONS DE SEGURETAT 
EQUIP INSPECTOR:                                                                                                                 Inspecció nº: 
DATA: 
ÀREA D’INSPECCIÓ: 

ANOMALIA DETECTADA ACCIONS PROPOSADES 
RESPONSABLE 

EXECUCIÓ 

DATA 
PREVISTA 

RESOLT 

INICI FI SI NO 
       

       

       

       

OBSERVACIONS: 

 


