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ANTECEDENTS 

La Universitat de Lleida disposa d’una Política de Prevenció de Riscos Laborals que va 

aprovar per Consell de Govern de 16 de gener de 2004 amb l’objectiu de la millora de 

les condicions de treball, a través de la integració de la prevenció al conjunt de les 

activitats docents, investigadores i administratives i en qualsevol nivell jeràrquic. 

Durant tots aquests anys s’ha augmentat el nivell de la seguretat, salut i benestar de tots 

els membres de la comunitat universitària i  es continua treballant per una universitat 

segura, saludable,  sostenible i de qualitat, que respecta a les persones  i vetlla per la 

seva integritat. 

Ara en el moment de fer revisió de la Política de  Prevenció,  la Universitat de Lleida 

s’adhereix al Decàleg de principis i compromisos en matèria de política de seguretat i 

salut aprovat per la CRUE. 

POLÍTICA DE PREVENCIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA 

La Universitat de Lleida, com a servei públic dedicat a l'educació superior mitjançant la 

recerca, la docència i l'estudi, és conscient de la importància de: 

- Garantir un elevat nivell de protecció davant dels riscos derivats de les seves

activitats i  millorar les condicions de seguretat i salut de tots els membres de la

comunitat universitària.

- Fomentar una política preventiva coherent, coordinada, eficaç i vinculant en tots

els nivells jeràrquics de les diferents estructures organitzatives que formen aquesta

institució acadèmica.

- Incorporar la seguretat i salut en el treball com un factor sinèrgic en els seus

procediments, sistemes i organització, contribuint a assolir les seves finalitats i a

la millora del funcionament de la Universitat com servei públic de l'educació

superior.

- Assumir un compromís ferm en la  responsabilitat social corporativa, en tant que

fomenta pràctiques socialment responsables, considerant-se un instrument eficaç

per reduir els riscos i millorar-ne la prevenció.
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- Impulsar la incorporació d’objectius de sostenibilitat i de respecte als drets

humans en l’organització,  de manera que afavoreixi les bones pràctiques i tinguin

un impacte positiu en la prevenció de riscos laborals.

- Establir un marc en el qual es recullin les línies mestres de totes les actuacions

que s’hagin d’assumir en aquesta matèria.

Per aquests motius, 

1. La UdL,  es compromet a integrar la seguretat  i salut en el conjunt d’activitats

que desenvolupen els seus treballadors, els seus estudiants i el personal dels

serveis externs com un element essencial de la seva pròpia activitat.

2. El Rector i tots els òrgans de govern són els primers en assumir aquest compromís

com un objectiu del seu mandat, adoptant i fomentant les accions necessàries per

a mantenir les condicions de treball i estudi de tots els integrants de la comunitat

universitària en un entorn segur i saludable com un element més del cicle de

millora contínua.

Per assolir aquest compromís, es promou la integració obligatòria de la prevenció

en totes  les activitats de la UdL amb l’objecte de tenir una major qualitat docent

i investigadora i formar professionals amb una major preparació i sensibilització

en matèria preventiva.

3. Els responsables de les diverses  activitats universitàries han de liderar i integrar

la prevenció com un element imprescindible en tots els procediments i actuacions.

4. Es demana a tots els membres de la comunitat universitària que assumeixin el

compromís de prevenir els riscos i ho projectin en la seva activitat laboral  i

d’aprenentatge per a que la bona pràctica preventiva beneficiï a la societat.

Aquest compromís ha de ser present en tots els àmbits de les activitats de la UdL 

mitjançant el següent decàleg.  
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DECÀLEG DE PRINCIPIS I COMPROMISOS 

La UdL s’adhereix a la Declaració de la Conferència de Rectors de les Universitats 

Espanyoles i al decàleg de principis i compromisos de política de seguretat i salut. 

1. La prevenció dels  riscos laborals és una exigència ètica, legal i social que ha de

ser integrada, com un element més de modernització i millora de l'organització, a

cadascuna de les activitats que es duen a terme a la UdL i en l'actuació de tots els

seus nivells jeràrquics.

2. La implicació en la prevenció de riscos afecta a tots els integrants de la comunitat

universitària.

3. Al Rector, com a màxim responsable de la institució, li correspon la direcció de

la política preventiva i el lideratge per  integrar i fomentar la prevenció a la UdL.

4. La UdL disposarà dels recursos humans i materials necessaris per a desenvolupar

les activitats preventives.

5. Els responsables i promotors de qualsevol activitat universitària exerciran el

lideratge necessari per tal que es desenvolupin en condicions adequades de

seguretat, salut i protecció del medi ambient.

6. L’activitat preventiva ha de ser objecte de planificació mitjançant un pla preventiu

que es realitzarà des d’una perspectiva de seguretat integrada en l’activitat

universitària.

7. La UdL garantirà la formació i informació en matèria preventiva i la participació

de tota la comunitat universitària en tots els aspectes relatius a la seguretat que la

puguin afectar.

8. Totes les activitats universitàries que puguin comportar un risc, establiran

mecanismes de control preventiu, en el seu disseny i desenvolupament.

9. La política preventiva haurà d’estar d’acord i integrada amb la política de qualitat,

medi ambient i de recursos humans de la institució. Es realitzaran auditories o
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altres mitjans de control que permetin comprovar la implantació de la política 

preventiva en els diferents nivells de gestió de la UdL. 

10. Caldrà difondre aquesta política entre tots els membres de la Comunitat

universitària.


