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A. Obxecto 
 
Definir a sistemática que garanta unha adecuada coordinación de actividades 
empresariais en materia de PRL para o desenvolvemento das actividades levadas a cabo 
pola Universidade de Vigo. 
 
B. Alcance 
 
Todos os traballos e/ou servizos que sexan realizados por partes externas (empresas, 
autónomos, etc.) nas instalacións da Universidade de Vigo, o baixo a dependencia e 
organización directa desta, tanto de forma inicial, como ao longo do desenvolvemento dos 
traballos e/ou servizos. 
Así como os traballos e/ou servizos realizados polo persoal da Universidade de Vigo en 
centros de traballo externos á mesma. 
Exclúense os traballos e/o servizos de mera entrega de materiais ou subministros nas 
instalacións da Universidade de Vigo sempre e cando pola súa natureza non supoñan 
actividades perigosas ou de especial risco clasificadas de tipo II na IPRL-08-01. 
Exclúense os traballos de construción de novos edificios así como todos aqueles que 
estean dentro do ámbito de aplicación do RD 1627 de 24 de outubro, polo que se 
establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de 
construción. 
 
C. Histórico de revisións 
 
Edición segunda. 
 
D. Documentación de referencia 
 
Estándar OHSAS 18001. 
 

 Nome Data Selo e 
Sinatura 

Realizado por 

Servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL) 

Mª. José Montero 

Vilariño. 

Mª. del Carmen Álvarez 

González. 12/12/2017 

 

Revisado por 

Comité de Seguridade e Saúde (CSS) 

José Manuel García 

Vázquez. 27/02/2018 
 

Aprobado por 

Xerencia  

Manuel Fernández 

Jauregui. 27/02/2018 
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E. Contido 
Coordinación de actividades empresariais

Comité de Seguridade e 
Saúde

Servizo de Prevención de Riscos 
Laborais

Responsable con autoridade 
sobre o desenvolvemento do 

traballo

Contrata/ Entidade 
colaboradora

Control xeral dos traballos

Traslado final dos rexistros ao 
SPRL para o seu arquivo

Necesidades de 
contratación/
colaboración 

externa

Análise previo da información 
necesaria 

Comunicación coa contrata/
colaboradora segundo a

IPRL-08-01

Recepción, e 
resposta ao 

requirimentos

Conformidade de PRL dos 
traballos

¿documentación 
satisfactoria?

Non

Si

Nomeamento de 
Coordinador/a de 

Actividades Preventivas 
segundo

IPRL-08-01

Realización de 
traballos

¿existen 
Incidencias? Non

Condicións de 
traballo 
seguras

Seguimento da 
coordinación de 

actividades 
empresariais

Comunicación mediante 
email, correo interno ao 
SPRL da contratación/

colaboración

Acta do 
CSS

Inicio

Fin

DRPRL-08-05

DRPRL-08-06

Xestión, e análise xeral
da documentación requirida.

Documentación 
entregada según 

IPRL-08-01

Comunicación do 
nomeamento do 
Coordinador de 

Actividades Preventivas, e 
seguimento dos traballos.

DRPRL-08-01
DRPRL-08-02
DRPRL-08-03

IPRL-08-02
IPRL-21-01

PPRL-15: NC, AC, AP Si

DRPRL-09-07: 
Libro de PRL 

do centro

DRPRL-08-04
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F. Comentarios do gráfico 

 
1- Os requisitos contractuais (incluíndo acordos de colaboración ou outras formas que en 
definitiva xeren a realización de traballos/servizos englobados no alcance) derivados 
deste procedemento para coas partes externas, actúan como complemento específico 
vinculado aos aspectos relacionados coa prevención de riscos laborais, sen prexuízo do 
cumprimento das disposicións legais en materia de contratación en xeral, e en particular 
da Lei 30/2007, de 30 de Outubro de 2007, de Contratos do Sector Público; ou de 
convenios de colaboración que poidan subscribirse. 
 
2- O/A Responsable con autoridade sobre o desenvolvemento do traballo sobre a parte 
externa (con capacidade para solicitar a realización dos traballos/servizos e decidir sobre 
a execución dos mesmos) terá en conta os informes derivados do Servizo de Prevención 
de Riscos Laborais para o seu inicio, paralización, continuación, ou peche definitivo. 
A súa vez recollerá no DRPRL-08-06 o seguimento e control sobre a conformidade dos 
traballos/servizos realizados pola parte externa. 
 
3- Nos traballos/servizos de reformas, ampliacións e melloras (denominados RAM) nos 
que o Departamento de Obras, Instalacións, e Infraestruturas preste asistencia técnica, a 
comunicación ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais é levada a cabo tamén por 
dito Departamento, con independencia da que se realice en función da sistemática xeral. 
Nos casos nos que o Departamento de Obras, Instalacións, e Infraestruturas realiza a 
asistencia técnica sobre traballos/servizos, denominados RAM esta asumirá o control 
xeral dos traballos e a supervisión do cumprimento da normativa en materia de 
prevención de riscos laborais que lle sexa de aplicación á execución dos mesmos, 
establecendo a súa periodicidade. Non sendo obrigada a disposición do DRPRL-08-06, 
en favor da documentación e rexistros propios do Departamento de Obras, Instalacións, e 
Infraestruturas. 
 
4- Os traballos e/ou servizos realizados polo persoal da Universidade de Vigo, en centros 
de traballo externos á mesma, implicará por parte do Responsable da Universidade de 
Vigo con autoridade para que se leven a cabo ditos traballos/servizos, a comunicación 
previa ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais, que xestionará a solicitude de 
información dos riscos e as medidas preventivas aplicables en dito centro de traballo 
externo, e remitirá outra posible información en función dos requirimentos que sexan 
esixidos por dita empresa ou entidade externa. DPRL-08-07 
 
5- O Servizo de Prevención de Riscos Laborais poderá inspeccionar e verificar as 
condicións de traballo referidas a calquera traballo e/ou servizo contratado (ou 
colaboración), en calquera momento. Deixando constancia do resultado de dita 
inspección no ¨DRPRL-09-07: Libro de PRL do centro¨, que poderá xerar a toma de 
accións que se estimen oportunas en función do caso, aplicándose a sistemática descrita 
no procedemento ¨PPRL-15: Non conformidades, accións correctivas, e accións 
preventivas¨. 
 
6- Cunha periodicidade mínima anual o Servizo de Prevención de Riscos Laborais 
procederá a actualizar os datos daquelas empresas cuxa actividade se prolongue por 
mais dun ano. 
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7- O control e a coordinación de actividades empresariais das obras de construción de 
novos centros ou edificios é levada a cabo de forma íntegra pola Dirección de Obras, 
Infraestruturas e Instalacións conforme ás especificacións recollidas nos seus respectivos 
proxectos (tanto de deseño, como de execución) de obra. 
 
 
G. Rexistros 
Identificación Arquivo Responsable Recuperación Tempo 

DRPRL-08-01 
Aviso de entrega de 
documentación e 
compromiso de 
información (tipo I). 
 

Soporte papel/soporte 
informático. 

SPRL. Por empresa 
contratada ou 
entidade 
colaboradora. 

5 anos. 

DRPRL-08-02 
Aviso de entrega de 
documentación e 
compromiso de 
información (tipo II). 
 

Soporte papel/soporte 
informático. 

SPRL. Por empresa 
contratada ou 
entidade 
colaboradora. 

5 anos. 

DRPRL-08-03 
Información da 
empresa sobre os 
traballos a realizar 
(tipo II) 

Soporte papel/soporte 
informático. 
 

SPRL. Por empresa 
contratada ou 
entidade 
colaboradora. 
 

5 anos. 

DRPRL-08-04 
Control da 
documentación. 

Soporte papel/soporte 
informático. 
 

SPRL. Por empresa 
contratada ou 
entidade 
colaboradora. 
 

5 anos. 

DRPRL-08-05 
Nomeamento de 
Coordinador de 
Actividades 
Empresariais. 
 

Soporte papel/soporte 
informático. 

SPRL. Por empresa 
contratada ou 
entidade 
colaboradora. 

5 anos. 

DRPRL-08-06 
Inspección de 
traballo/servizos 
externos. 
 

Soporte papel/soporte 
informático. 

SPRL. Por empresa 
contratada ou 
entidade 
colaboradora. 

5 anos. 

DRPRL-08-07 
Carta de 
presentación e 
requirimento de 
información. 

Soporte papel/soporte 
informático. 

SPRL. Por empresa 
contratada ou 
entidade 
colaboradora. 

5 anos. 
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H. Indicadores 

 
Indicador: Disposición da documentación de traballos de tipo II 
Definición 
(ratio) 

Unidade de 
medición 

Valor de 
referencia 

Responsable 
de su 
seguimento 

Periodicidade  

(N.º de 
traballos/ 
servizos de tipo 
II con 
documentación 
completa/ Nº 
total de 
traballos/ 
servizos de tipo 
II) x 100. 
 

Puntos 
porcentuais. 

> 60 %. CSS. Trimestral. 

 


