
FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 
 

DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ 

Nom de la prestació 
Coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscs 
laborals 

Descripció 

 
La UIB s’ha de coordinar amb les empreses que contracti, per garantir que 
els riscs laborals de les empreses externes no puguin afectar el personal i 
alumnat de la UIB i viceversa, duent a terme les accions següents: 
 
Intercanvi d’informació i de comunicacions entre les empreses concurrents,  
reunions periòdiques, reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut o 
dels delegats de prevenció, impartició d’instruccions, establiment conjunt de 
mesures de prevenció o de procediments d’actuació, designar un 
treballador com a recurs preventiu amb funcions de coordinació, designar 
un coordinador d’activitats preventives si es fan activitats perilloses o amb 
riscs especials (risc greu de caiguda en alçada, feines en espais confinats, 
risc d’ofegament per immersió, activitats amb radiacions ionitzants, risc 
elèctric, explosius, especial dificultat per controlar les interaccions de les 
diferents activitats que puguin generar riscs greus, dificultat per evitar que 
es generin activitats incompatibles, especial complexitat pel nombre 
d’empreses i treballadors, tipus d’activitats, etc.). 
 

Subunitat (secció, àrea…) 
i persona responsable 

 
Unitat Tècnica:  
 
Santiago Hernández  
Tel.: 971 17 33 28 
santiago.hernandez@uib.es 
 
Maribel Taroncher 
Tel.: 971 17 27 69 
maribel.taroncher@uib.es 
 
Toni Gómez 
Tel.: 971 17 25 00 
toni.gomez@uib.es 
 
Correu electrònic comú: prevencio@uib.es 
 

Altres unitats del mateix 
servei o d’altres serveis 
implicades 

 
Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura 
http://spci.uib.es/ 
 

Horari i calendari de 
prestació del servei 

 

Persones destinatàries 
Empreses concessionàries, empreses contractades i subcontractades, 
autònoms 

Requisits previs per a la 
prestació del servei 

Contracte amb empreses contractades i concessionàries 

Canals de prestació del 
servei 

 Presencial  Telefònic  Correu electrònic 

 Web  UIBdigital  Altres 

Temps previst de 
tramitació (si escau) 

 
Cost per a l’usuari (si 
escau) 

 

Informació 
complementària (si 
escau) 

 



Normativa 
Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals. 
Reial decret 171/2004, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

Accions que ha de realitzar la persona interessada 

Sol·licitud (com s’ha de 
sol·licitar, on cal adreçar-
se…) 

 

Documents que cal 
aportar 

Documents normalitzats UIB 
Procediment de coordinació d’activitats 
empresarials en matèria de prevenció. 

Altres documents 
Actes de coordinació i registres de 
lliurament de documentació. 
Visites de coordinació. 

Altres accions  

 

Nom del servei i/o unitat Servei de Prevenció 

Integrants del CQ que han elaborat 
aquest document 

Maribel Taroncher 
 

Data d’elaboració 04/07/2018 Data d’enviament al SEQUA 04/07/2018 
 


