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Subject's general information

Subject name Health and Safety

Code 101423

Semester 2n Q Avaluació Continuada

Typology Obligatòria

ECTS credits 9

Theoretical credits 0

Practical credits 0

Department Enginyeria Agroforestal

Important information
on data processing

Consult this link for more information.

Language Catalan 50% 
spanish 50%

Office and hour of
attention

Carmen Iglesias: A concertar 
Lluis Puigdomenech 
Montse Pàmies Barberà

2013-14

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/ljIirDLEOoUr5Rj


Carmen Iglesias 
Lluis Puigdomenech 
Montse Pàmies Barberà

Subject's extra information

Without Translate - Aquesta assignatura requereix un hàbit d'estudi progressiu i continuat. La documentació
necessària, la agenda de treball (amb dates de presentació de treballs i realització d'exercicis) pot trobar-se al
campus virtual. Es recomanable consultar-ho un cop a la setmana per tal de tenir preparats els materials i les
activitats de les sessions presencials. Tan mateix es recomanable fer-ho el dia abans de classe per tal de
comprovar si hi ha cap anunci. El compliment de les dates d'entrega de treballs i exercicis planificats es
inexcusable, a excepció de causes extraodinàries degudament justificades.

Learning objectives

See competences

Competences

University of Lleida strategic competences

Master Information and Communication Technologies.

Goals

Without Translate - Executar funcions de nivell bàsic en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Without Translate - Coordinar la seguretat i promoure la salut laboral tant durant la fase de projecte
com d’execució d’obra d’edificació.

 

Degree-specific competences

Aptitude to redact studies, basic studies and plans of work security and health, in the project and execution
phase of the project.

Knowledge of construction law and of the contractual relationships which are produced in the different
phases of the building process, as well as the legislation, reglamentation and specific rules of prevention
and coordination in the subject of work security and health on the building site.

 

Degree-transversal competences 

Ability to reunite and interpret relevant data, inside an area of study, to express reasons which include
reflecting upon relevant subjects of a social, scientific or ethical nature.

Ability to pan and organise the personal work.

Ability to consider the socio-economical context as well as the criteria of sustainability in the solutions of
engeneering.

Ability to work in situations where information is lacking or you are under pressure.

Subject contents

Without Translate - 
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 Salut i treball. Riscos laborals. Accident i malaltia professional. Prevenció.

 Marc Normatiu. Normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals. Serveis de Prevenció.

 Seguretat. Tècniques de Seguretat. Avaluació del Risc. Accidents. Parts d’accidents.

Investigació d’accidents. Selecció de causes primàries.

     Higieneindustrial. Avaluació i control dels diferents tipus d’agentscausants de riscos. Agents químics:
toxicologia, exposició i control de l’exposició.Agentsfísics: soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions
ionitzants i noionitzants. Agents biològics: efectes, avaluació i control.

     Ergonomia.Condicions ambientals en ergonomia. El lloc de treball. Càrrega física de feina.

Metodologia ergonòmica: avaluar, predir, investigar, desenvolupar.Eines d’investigació ergonòmica. Mètode
d’avaluacióergonòmica.

        Psicosociologia.Factors psicosocials en el treball: temps, tasca, estructura de l’organització.

Comunicació i Lideratge. Indicadors de problemes psicosocials.Mètodes d’avaluació psicosocial

 CTE-DB- SI. Seguretat en cas d’incendi.

 CTE-DB- SUA. Seguretat de utilització i accessibilitat.

 Investigació d’accidents. Objectius. Recollida de dades. Etapes. L’entrevista. i l’arbre de causes.

 Coordinació de la Seguretat. Perfil professional del coordinador, coneixements i habilitats

Identificació de les tasques, funcions i responsabilitats dels diferents responsables en el procés constructiu.

     Metodologiadela Coordinació. Tècniques de seguretat i gestió. Control documental dela coordinació.
Procediments respecte de la Inspecció de Treball a lesobres.     Coordinació d’activitats preventives en cas
de coincidència d’empresesen un mateix lloc de treball.

 Estudide Seguretat i Salut. Pla de Seguretat i Salut. Continguts: Àmbit,designacions, memòria, plec de
condicions, plànols.

 Solucions tècniques davant els riscos existents a les obres: Mesures generals de l’obra.

Maquinària d’obra.Mitjans auxiliars. Equips de protecció col·lectiva i individual.

Bibliography

Without translate-

Bibliografia recomanada

Bàsics

Estrategia española en materia de salud y seguridad en el trabajo 2007-2012. Plan de acción para el impulso
y ejecución de la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012.
Evaluación de riesgos laborales, España, 2006, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
MTAS.
European Agency for Safety and Health at Work. Publications
Observatori europeu de riscos
Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals.Generalitat de Catalunya. Departament de Treball
i Indústria

 

Aplicats a la construcció
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http://osha.europa.eu/es/riskobservatory


Coordinadores de seguridad y salud en el sector de la construcción. Minerva Espeso Expósito, José Avelino
Espeso Santiago, Beatriz Fernández Muñiz, Florentino Fernández Zapico, Alberto ParamioParamio. Ed. Lex
Nova.

La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció. Generalitat de Catalunya. Departament de
Treball
Las redes de seguridad en la construcción. José Sáiz Núñez i altres. Universidad de Alicante
Manual de composición de medidas preventivas para construir. Pedro Antonio Begueria Latorre. Col.legi d
´Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona
Manual práctico de seguridad en la construcción. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Prevención de Riesgos Laborales en la construcción. Ma. Montaña Benavides Agúndez. Editorial Lex Nova
Prevención de riesgos en las obras de construcción. Juan Ignacio Moltó. AENOR
Seguridad práctica en obras de construcción . Ramón Pérez Merlos. Ed: Etosa obras y servicios SA
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