
FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 
 

DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ 

Nom de la prestació Consulta i participació dels treballadors 

Descripció 

 
Gestiona la consulta i participació dels treballadors en matèria de prevenció 
i protecció de la seguretat i la salut en el treball a través dels òrgans de 
representació (delegats de prevenció i Comitè de Seguretat o Salut) i la 
distribució i arxiu de la documentació (actes, informes, comunicacions, 
etc.). 
 
El Comitè de Seguretat i Salut és un òrgan paritari i col·legiat de 
participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de 
l’empresa en matèria de prevenció de riscs, i està format pels delegats de 
prevenció, d’una banda, i per l’empresa i/o els seus representants en 
nombre igual al dels delegats de prevenció, de l’altra. 
 
 

Subunitat (secció, àrea…) 
i persona responsable 

 
Unitat Tècnica:  
 
Santiago Hernández  
Tel.: 971 17 33 28 
santiago.hernandez@uib.es 
 
Elena Sureda Demeulemeester 
Tel.: 971 17 32 28 
elena.sureda@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 
 
Unitat Mèdica: 
Tel.: 971 17 34 61 
unitatmedica@uib.es 
 

Altres unitats del mateix 
servei o d’altres serveis 
implicades 

 
Comitè de Seguretat i Salut 
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable 
 

Horari i calendari de 
prestació del servei 

 
 

Persones destinatàries 
Delegats de prevenció i representants de la UIB al Comitè de Seguretat i 
Salut (http://prevencio.uib.cat/Seccions/SeguretaSalut/) 
 

Requisits previs per a la 
prestació del servei 

 

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) 

El Comitè de Seguretat i Salut es reuneix trimestralment. 

Normativa Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals 

Accions que ha de realitzar la persona interessada 

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

Adreçant-se directament al Servei de Prevenció, personalment, per telèfon 
o per correu electrònic. 

Documents que cal 
aportar 

Documents normalitzats UIB 

Actes de nomenament dels delegats de 
prevenció. 
Actes de les reunions del Comitè de 
Seguretat i Salut. 
Procediment de consulta, participació i 
documentació. 

Altres documents  

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 

 


