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Memòria del projecte 
 

 
 

 
 

Nom del projecte   

Integració de l'eina de gestió de prevenció de riscos laborals PREVEN‐UA amb el Campus Virtual   

Breu descripció de la solució  

L'eina de gestió PREVEN‐UA (adquirida a l'empresa Tecnopreven) té com a funcionalitat general la gestió de la prevenció de riscos 

laborals (PRL) en la UA i està dissenyada per a permetre la integració de la prevenció en tota l’estructura organitzativa. Per a això, 

ja  s'ha  creat,  entre d’altres,  una  xarxa de  col∙laboradors  en prevenció  en  cadascuna de  les  unitats  organitzatives,  que donarà  

suport al Servei de Prevenció en la realització de l'avaluació de riscos per lloc de treball, mitjançant el manteniment de les bases 

de dades d'inventaris (productes químics, equips de treball i agents biològics) associades a cada unitat. 

Amb  aquesta  sol∙licitud  es  planteja  la  integració  de  Campus  Virtual  i  PREVEN‐UA  per  a  facilitar  tant  la  gestió  (altes/baixes)  i 

interacció  dels  col∙laboradors  en  prevenció  amb  PREVEN‐UA,  com  la  tasca  pròpiament  dita  del  col∙laborador  en  prevenció, 

incloent el necessari seguiment per part dels seus responsables. 

Com a objectiu complementari, la integració plantejada pretén dissenyar un accés en Campus Virtual perquè tot el personal de la 

UA tinga accés a l’expedient preventiu en funció dels riscos presents en el seu lloc de treball, atenent als resultats obtinguts de 

l'avaluació de riscos realitzada pel Servei de Prevenció a través de PREVEN‐UA. Aquesta integració es proposa realitzar‐la a través 

del menú PAS/PDI, desenvolupant l'opció ja existent anomenada Prevenció. 

 

Limitacions i condicionants del projecte juntament amb les solucions – Anàlisis de riscos 
 Falta de cultura preventiva del personal de la UA en relació amb la consulta dels riscos presents en el lloc de treball. Per 

a solucionar aquesta circumstància, cal un pla eficaç d'informació i formació als usuaris i el transcurs de cert temps fins 

que els treballadors de la UA adopten l'hàbit de realitzar les consultes pertinents en matèria de PRL a través de Campus 

Virtual.  Així  mateix,  també  serà  necessària  un  política  preventiva  visible  i  comprensible  per  a  tota  la  comunitat 

universitària laboral, que justifique l'existència d'una avaluació de risc per lloc de treball. 

 Aquesta  sol∙licitud està  lligada al  projecte d'implantació de  l'eina PREVEN‐UA,  que actualment  s'està duent  a  terme. 

Aquesta  implantació està molt condicionada a  la participació dels col∙laboradors en prevenció nomenats en totes  les 

unitats organitzatives de la UA. D'aquesta forma, per a obtenir els resultats d'una avaluació de risc per lloc de treball, de 

la qual posteriorment siga informat el treballador o treballadora, és imprescindible el correcte desenvolupament de la 

funció del col∙laborador en prevenció. Per a  l'èxit de tal qüestió, el col∙laborador en prevenció serà  informat  i  format 

dins d'un procés continu i, a més, serà necessària la  implicació i motivació necessària per part dels seus responsables 

jeràrquics directes. 

Descripció detallada del projecte.  
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L'eina PREVEN‐UA s'integrarà en Campus Virtual a través del menú PAS/PDI, utilitzant l'opció ja existent anomenada Prevenció. 
Aquesta opció en l'actualitat s'utilitza únicament per a la formació i  informació de treballadors de nou ingrés o canvi de lloc de 
treball. La ruta d'accés és: 
 
Accés Campus Virtual PAS / PDI ‐‐‐> Utilitats ‐‐‐ > Prevenció  ‐‐‐> Personal de nou ingrés o canvi de lloc: 
 
Amb aquesta proposta es pretén que l'accés al submenú Prevenció genere tres opcions d'accés: 
 
Accés Campus Virtual PAS / PDI: Utilitats ‐‐‐ > Prevenció  ‐‐‐> Opcions: 
 

a. Personal de nou ingrés o canvi de lloc; 
b. Col∙laborador/a en Prevenció; 
c. Lloc de treball PAS/PDI; 

 
 Les funcionalitats de cada opció es detallen a continuació: 
 

a. Personal de nou ingrés o canvi de lloc: està opció no patirà canvis pel que fa a l'actualitat. 
 

b. Col∙laborador/a  en  prevenció: mitjançant  aquest  accés  cada  treballador  o  treballadora  designat  com a  col∙laborador 
accedirà  directament,  sense  autenticació  prèvia,  a  l'opció  ja  dissenyada  amb  aquesta  finalitat  de  l'eina  PREVEN‐UA 
(actualment aquest accés es  realitza mitjançant web  i  intranet amb usuari  i  contrasenya diferent de  l'institucional. A 
més s'ha de realitzar a través d'ordinador fix per a garantir les necessitats de seguretat informàtica de la UA). 

 
c. Lloc de treball PAS/PDI: cada treballador o treballadora de la UA accedirà a través d'aquesta opció per a poder realitzar 

les següents gestions relacionades amb el seu expedient de PRL (ampliables en un futur): 
 
1) Sol∙licitud cita reconeixement mèdic: aquesta opció ja existeix en Campus Virtual, simplement se’n reposicionaria 

l'accés. 
 

2) Riscos en el lloc de treball: amb aquest accés, cada treballador/a es connectarà a PREVEN‐UA per a poder accedir 
a les diverses avaluacions de riscos i informes relacionats existents en el seu lloc de treball, actuals i històrics. Per 
a això s'utilitzarà una taula amb la següent estructura: 

 
             Tipus de document preventiu | Data | Vigència | Accés al document 

 
Els camps anteriors seran estàtics per al treballador/a, excepte  l'accés al document, amb el qual s'obrirà un 
arxiu PDF / HTML, coincidint amb el format de l'arxiu origen. 
 

3) Plans  d'autoprotecció:  els  treballadors/es  que  pertanguen  als  equips  d'emergència  d'un  edifici  en  concret, 
accediran  a  una  fitxa  de  gestió  que  emplenaran  periòdicament  i  després  s’integrarà  en  l'eina  dissenyada  per 
SIGUA.  

 
4) Sol∙licitud d'equips de protecció individual (EPI): aquest accés permetrà la sol∙licitud d'EPI al Servei de Prevenció 

en  funció  dels  riscos  del  lloc  de  treball  del  peticionari.  Aquesta  sol∙licitud  es  gestionarà  mitjançant  el  mòdul 
existent amb aquesta finalitat en l'eina PREVEN‐UA; 

 
Beneficis per a la universitat en cas de realitzar el projecte. 

 Augmentar la integració de PREVEN‐UA en l'estructura organitzativa de la UA. 

 Millorar l'eficàcia i eficiència de la  gestió de la PRL a través del col∙laborador en prevenció. 

 Millorar  els  canals  de  comunicació  sobre  els  riscos  laborals  presents  en  el  lloc  de  treball  cap  a  tota  la  comunitat 
universitària laboral. 

 Elevar el grau de satisfacció del personal de  la UA amb el seu  lloc  i entorn de treball  facilitant  l'accés a  la  informació 
relacionada en matèria de PRL. 

 Dinamitzar en major mesura la gestió de la PRL en la UA. 

 Potenciar el Pla de Prevenció com a element integrador de la prevenció en el sistema general de gestió de la UA. 

 


