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Procediments, instruccions i notes tècniques de prevenció laboral 
El Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Educació disposa d’una estructura 
documental formada per procediments, instruccions i altres documents, tots ells fonamentals 
per integrar la prevenció laboral en els propis processos de treball i en la línia jeràrquica, tal i 
com ho estableix la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, a fi d’assolir un procés 
de millora contínua de les condicions de treball i del sistema de gestió. 

Es presenta a continuació una relació no exhaustiva dels documents per gestionar la 
prevenció de riscos laborals en el Departament d’Educació i que es poden consultar a 
l’apartat corresponent de cada àmbit de prevenció de riscos laborals d’aquesta Intranet / 
Portal de centre. 

Coordinació d’activitats empresarials 

• Procediment general per a la coordinació d’activitats empresarials en els centres de 
treball del Departament d’Educació (PG/CE/12/1.0.00) 

• Procediment operatiu d’activitats pròpies del Departament d’Educació 
(PO/CE/12/1.1.00) 

• Procediment operatiu d’activitats no pròpies del Departament d’Educació 
(PO/CE/12/1.2.00) 

• Procediment operatiu d’activitats empresarial múltiple en edificis compartits del 
Departament d’Educació (PO/CE/12/1.3.00) 

• Instrucció per a la coordinació de la prevenció de riscos laborals per als treballadors 
adscrits al Departament d’Educació que desenvolupen l’activitat laboral en un altre 
departament, institució o entitat de la Generalitat de Catalunya (IN/CE/12/1.0.07) 

Control de plagues 

• Instrucció sobre el protocol d’actuació per al control de plagues (IN/BI/12/1.0.04) 

• Nota de Prevenció: Mesures preventives per evitar la presència del mosquit tigre 
(Aedes Albopictus) (NPL/002/2006) 

• Nota de Prevenció: Mesures d’actuació amb la processionària del pi (NPL/003/2007) 

• Instruccions envers la utilització d’insecticides d’ús domèstic (IN/BI/07/1.0.03) 

• Instruccions per a la prevenció i control de la legionel·losi (IN/AB/07.1.0.01) 

Riscos i mesures preventives de llocs de treball 

• Documents informatius dels factors de risc i mesures preventives dels llocs de treball 

https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Coordinacio-activitats-empresarials
https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Control-plagues
https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Llocs-treball
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• Procediment general que estableix el procés per a la tramitació de l’adaptació de lloc 
de treball (PG/AL/07/1.0.00) 

• Notificació d’accidents laborals i assistència sanitària 

• Recomanacions per un ús eficient de la veu 

Seguretat en el treball 

Activitats potencialment perilloses 

• Instrucció per a la realització d’activitats potencialment perilloses en els centres 
de treball del treball del Departament d’Educació (IN/AP/01/2015) 

• Instrucció tècnica. Treballs en alçada amb la utilització d’escales manuals 
(IT/01/2015) 

• Instrucció tècnica . Treballs amb desbrossadora (IT/02/2015) 

• Instrucció tècnica. Treballs de manteniment de les instal·lacions (IT/04/2015) 

• Instrucció tècnica. Treballs relacionats amb la supervisió de la descàrrega de 
combustible al centre de treball (IT/07/2015) 

Pla d’emergència 

• Pla d’emergència del centre docent 

• Pla d’emergència adaptat per a les llars d’infants 

Treball als laboratoris i productes químics 

• Procediment general per al treball en els laboratoris dels centres (PG/LA/08/1.0.00) 

• Procediment operatiu per al treball amb productes químics en els laboratoris 
(PO/LA/08/1.1.00) 

• Instrucció sobre l’etiquetatge de les matèries de procés en els laboratoris 
(IN/LA/08/1.1.02) 

• Instrucció per a la manipulació dels productes químics en els laboratoris 
(IN/LA/08/1.1.03) 

• Instrucció per a l’emmagatzematge de productes químics en els laboratoris 
(IN/LA/08/1.1.04) 

• Instrucció per a l’elaboració d’un inventari de productes químics en el laboratori 
(IN/LA/08/1.1.01) 

https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Salut-laboral/Pagines/default.aspx#!
https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Salut-laboral/Pagines/default.aspx#!
https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Accidents-laborals/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Us-eficient-veu/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Seguretat-treball/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/Cataleg-protocols/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Seguretat/Laboratoris-productes-quimics/Pagines/default.aspx
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• Procediment operatiu davant situacions d’emergència per risc químic en els 
laboratoris (PO/LA/08/1.2.00) 

• Nota de Prevenció: Productes químics: informació bàsica (NPL-001-2006) 

• Nota de Prevenció: Equips per emergències en els laboratoris (NPL-007-2008) 

• Nota de Prevenció: Equipaments per a l’emmagatzematge de productes químics en 
els laboratoris (NPL-008-2008) 

Gestió de residus 

• Procediment operatiu per a la gestió de residus en els laboratoris (PO/LA/08/1.3.00) 

• Instrucció sobre termòmetres i altres aparells amb mercuri (IN/LA/13/1.3.01) 

 

 

https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Seguretat/Gestio-residus/Pagines/default.aspx
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