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PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

MATERIAL DE PRIMERS AUXILIS I  
SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS 

Codi: OSL-PR-007 Juliol 2018 (versió 2) 
 

1. OBJECTE 

Establir els criteris que han de regir la distribució, l'ús i el manteniment del 
material de primers auxilis i el subministrament de medicaments als treballadors 
i estudiants de la UdG. 

2. NORMATIVA APLICABLE  

• Resolució de 27 de agost de 2008 de la Secretaria de Estat de la Seguretat 
Social per la qual es dicten instruccions per a l’aplicació de la Ordre TAS 
2947/2007 de 8 d’ octubre per la qual s’estableix el subministrament a 
les empreses de farmacioles, amb material de primers auxilis en cas de 
accident de treball com a part de la acció protectora del sistema de la 
Seguridad Social. 

3. DEFINICIONS I CONTINGUT 

Material de primers auxilis: tot aquell subministrat per poder curar qualsevol 
dany senzill i que pugui ser atès per personal no sanitari. 

Medicament: qualsevol preparat farmacèutic que pugui ser adquirit en 
farmàcies.  
 

Llista del que han de contenir les farmacioles de la UdG: 

• Esperit de Vi 
• Cotó hidròfil 
• Gases estèrils en paquets 
• Tiretes 
• Esparadrap 
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• Povidona Iodada (Betadine®) 
• Venes de gasa 
• Guants de làtex d’un sol ús 
• Tisores 
• Pinces 
• Iboprufè i/o Paracetamol de 400 

(Aquest medicament es facilita atès que des de la majoria de les 
consergeries s’ha constatat la seva freqüent demanda, malgrat no 
trobar-se inclòs en la Resolució esmentada al punt segon). 
 

4. MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT 

Un cop al mes, des de les consergeries, s’haurà de fer una revisió de totes les 
farmacioles situades a seu l’edifici/s i procedir a la reposició del material 
consumit. Caldrà tenir molta cura amb les dates de caducitat i substituir 
igualment el material caducat. 

El material de primers auxilis referenciat es subministrarà gratuïtament a través 
de la Mútua d’accidents de treball.  

Les sol·licituds es realitzaran a l’Oficina de Salut Laboral. 

L’iboprufè i/o paracetamol el comprarà cada centre amb càrrec al seu 
pressupost. 

A cadascuna de les farmacioles dels centres es posarà un rètol on s’indicarà la 
farmàcia/farmàcies més properes. 
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