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INFORMACIÓ SOBRE EL TEMARI – BORSA D’UIXERS 

 

Amb relació al temari de l’annex II de la convocatòria d’un procés selectiu per a la 
constitució d’una borsa de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de 
treball d’uixer o uixera que es produeixin al Parlament de Catalunya en els exercicis 
del 2022 i el 2023 (BOPC 167, del 23.11.2021), us informem que no hi ha cap manual 
publicat pel Parlament de Catalunya que desenvolupi els temes.  

Els aspirants poden obtenir informació sobre el Parlament, la seva composició, 
activitat i organització de l’Administració parlamentària al web del Parlament 
(www.parlament.cat/pcat/transparencia-i-participacio/). 

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya posa també a l'abast del públic general 
temes d'oposició per tal que siguin una ajuda per a la preparació de les oposicions 
als cossos de funcionaris de l’Administració i diverses editorials privades estan 
especialitzades a publicar temaris d’oposicions. 

A banda d’això, us hem preparat una relació de recursos documentals que, sense que 
tinguin la consideració de material exclusiu, us poden ajudar per a la preparació del 
procés selectiu. 

Es recomana a les persones interessades que complementin aquesta documentació 
amb la consulta d’altres textos legals i de manuals actualitzats específics de la 
matèria. 

Aquesta informació facilitada en cap cas no és vinculant per als aspirants ni per al 
tribunal. En conseqüència, s’ha de considerar una documentació d’ajuda, però mai 
de caràcter exclusiu ni excloent. 

 

1. La Constitució espanyola del 1978: estructura, contingut i principis. Els 
drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal 
Constitucional.  

CE: https://www.parlament.cat/document/cataleg/48088.pdf 

- Índex sistemàtic (estructura i contingut) 
- Articles 1 a 13 (principis) 
- Articles 14 a 55 (drets fonamentals, llibertats públiques, deures) 
- Articles 159 a 165 (Tribunal Constitucional) 

 

La igualtat efectiva d’homes i dones: el Pla d’igualtat del Parlament de 
Catalunya. 

Pla d’igualtat: https://www.parlament.cat/document/actualitat/38479624.pdf 
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2. La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions. El 
Govern: designació i remoció del Govern. Relacions entre el Govern i les 
Corts Generals. 

 

CE: https://www.parlament.cat/document/cataleg/48088.pdf 

- Articles 56 a 65 (Corona) 
- Articles 66 a 80 (Corts Generals) 
- Articles 97 a 107 (Govern) 
- Articles 108 a 116 (Relacions entre el Govern i les Corts Generals) 

 

3. L’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006: estructura, contingut 
essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. 

EAC: https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf 

- Índex sistemàtic (estructura, contingut essencial) 
- Articles 1 a 14 (Títol preliminar – principis fonamentals) 

 

4. El president o presidenta de la Generalitat. El Govern. Les relacions entre 
el Parlament i el Govern. El Consell de Garanties Estatutàries. El Síndic de 
Greuges. La Sindicatura de Comptes.  

Llei presidència de la Generalitat i el Govern: 

https://www.parlament.cat/document/cataleg/48023.pdf  

- Articles 2, 4 a 12 (el president de la Generalitat) 
- Articles 3, 13 a 18, 23 (el Govern) 

EAC: https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf 

- Article 67 (el president de la Generalitat) 
- Articles 68, 69 i 79 (el Govern) 
- Articles 73 a 75 (les relacions entre el Parlament i el Govern) 
- Articles 76 i 77 (Consell de Garanties Estatutàries) 
- Articles 78 i 79 (Síndic de Greuges) 
- Articles 80 i 81 (Sindicatura de Comptes) 

Llei del Consell de Garanties Estatutàries: 

https://www.parlament.cat/document/cataleg/47996.pdf 

- Article 3 (composició del Consell de Garanties Estatutàries, presidència del 
Consell de Garanties Estatutàries) 

Llei del Síndic de Greuges:  

https://www.parlament.cat/document/cataleg/47994.pdf  

- Article 8, 9 i 10 (procediment d’elecció del síndic de greuges, pressa de 
possessió, durada del mandat) 

Llei de la Sindicatura de Comptes: 

https://www.parlament.cat/document/cataleg/48020.pdf  
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- Articles 7, 18, 28 (composició, designació dels síndics, síndic major) 

 

5. El Parlament de Catalunya: caracterització general, elecció i funcions. 

EAC: https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf 

- Articles 55 a 66 (el Parlament de Catalunya) 
- Disposicions transitòries de l’Estatut d’autonomia del 1979 que es mantenen 

vigents: disposició transitòria quarta (procediment per a les eleccions al 
Parlament de Catalunya) 

RPC: https://www.parlament.cat/document/cataleg/165484.pdf  

- Articles 1 a 3 (Mesa d’edat) 
- Article 77 (el cap de l’oposició) 

 

6. L’organització del Parlament. La presidència. La Mesa. Els grups 
parlamentaris. La Junta de Portaveus. Les comissions. El Ple. La Diputació 
Permanent. 

RPC: https://www.parlament.cat/document/cataleg/165484.pdf  

- Articles 37 a 46 (la Mesa i la presidència) 
- Articles 26 a 34 (els grups parlamentaris) 
- Articles 35 i 36 (la Junta de Portaveus) 
- Articles 47 a 71 (les comissions) 
- Articles 72 i 73 (el Ple) 
- Articles 74, 75 i 76 (la Diputació Permanent) 

 

7. El funcionament del Parlament: la convocatòria de les sessions, les 
sessions, els debats i les votacions. 

RPC: https://www.parlament.cat/document/cataleg/165484.pdf  

- Articles 78 a 83 (la convocatòria de les sessions, les sessions) 
- Articles 84 a 90 (els debats) 
- Articles 91 a 103 (les votacions) 

 

8. La institució parlamentària en la història: precedents del parlament 
català, les Corts Generals de Catalunya, el Parlament de Catalunya de la 
Generalitat restaurada i de la Generalitat restablerta.  

 

Precedents – Parlament de Catalunya 

Corts Generals de Catalunya – Parlament de Catalunya 

El Parlament de Catalunya – Parlament de Catalunya 

Crònica del Parlament – Parlament de Catalunya 

 

L’edifici del Palau del Parlament: història i disposició actual. 



 
 

Departament de Recursos Humans 

 
El Palau del Parlament – Parlament de Catalunya  (història) 

La disposició actual – Parlament de Catalunya (disposició actual) 

 

9. Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya. 
L’Administració parlamentària. 

RPC: https://www.parlament.cat/document/cataleg/165484.pdf 

- Articles 246 a 250 (Administració parlamentària) 

 

ERGI: https://www.parlament.cat/document/composicio/205069324.pdf 

- Articles 1 a 3 (règim i govern interiors) 
- Articles 4 a 34 (Administració parlamentària) 

 

10. Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya. 
El personal de l’Administració parlamentària: classes, sistemes de selecció i 
requisits d’accés, i provisió de llocs de treball. 

ERGI: https://www.parlament.cat/document/composicio/205069324.pdf 

- Articles 35 a 42 (classes de personal) 
- Articles 48 a 50 (requisits d’accés) 
- Articles 51 a 58 (sistemes de selecció) 
- Articles 59 a 66 (sistemes de provisió de llocs de treball) 

 

11. Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya. 
Drets i deures dels funcionaris, règim d’incompatibilitats del personal, 
situacions administratives del personal funcionari, règim disciplinari. 

ERGI: https://www.parlament.cat/document/composicio/205069324.pdf 

- Articles 73 a 100 (drets dels funcionaris) 
- Articles 101 a 104 (deures i règim d’incompatibilitats) 
- Articles 48 a 50 (requisits d’accés) 
- Articles 67 a 72 (situacions administratives) 
- Articles 105 a 109 (règim disciplinari) 

 

12. Els drets dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions 
públiques.  

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2010/08/03/26  

- Articles 21 a 30 

 

Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/l/2015/10/01/39 

- Articles 13 i 14 
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Atenció a la ciutadania i processos de comunicació interpersonal: la 
comunicació verbal i no verbal, la capacitat d’escolta, la comunicació 
assertiva, estratègies d’actuació en situacions difícils i actuació en cas de 
comportaments agressius. La comunicació cara a cara. Especialitats de 
l’atenció telefònica.  

manual_oac_oct_2010.pdf (gencat.cat) (Manual d’estil de l’atenció presencial) 

 

13. Les funcions dels uixers del Parlament: els uixers de serveis generals, 
els uixers majordoms, els uixers especialitzats en identificació, els uixers 
auxiliars de documentació, arxiu i biblioteca, els uixers responsables del 
servei d’impressió, els uixers responsables del magatzem i els auxiliars de 
visites i educatius.  

BOPC 167/13-14, T 23.11.2021 (parlament.cat) (Annex 1) 

 

14. Primers auxilis i pla de prevenció de riscos laborals del Parlament. 
Aspectes bàsics d’evacuació d’edificis: pla d’emergència del Parlament.  

Documents adjunts 1, 2 i 3 

 

Identificació dels visitants: normes per a accedir al Palau del Parlament. 

Document adjunts 4. 

 

15. Ús del material: descripció de material fungible i de material no fungible. 
Ús de màquines reproductores i similars. Seguretat laboral en la manipulació 
manual de càrregues: característiques de la càrrega, esforç físic necessari, 
mesures preventives i cura de l’esquena. 

https://www.mpr.gob.es/servicios/empleopublico/procesosselectivos/Documents/T
D_B3_Maquinas.pdf 

https://www.insst.es/manipulacion‐manual‐de‐cargas 

 

Documents adjunts  

1. Pla de prevenció de riscos laborals del Parlament. 

2. Pla d’emergències del Parlament. 

3. Protocol de primers auxilis al Parlament. 

4. Pla de seguretat: normes per accedir al Palau del Parlament de Catalunya 

 

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2021 
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CAPÍTOL I. DIRECTRIUS GENERALS DEL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

1. Dades d'identificació 
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4. Política de prevenció del Parlament de Catalunya 
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5, Activitats preventives 
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CAPÍTOL II. PROCEDIMENTS PER A L'APLICACIÓ, EL DESENVOLUPAMENT I EL 
CONTROL DE LES ACTIVITATS PREVENTIVES INCLOSES EN EL PLA DE 
PREVENCIÓ DE RISCO LABORALS 

1. Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva 

1.1. AvaLiació Inicial 
1.2. Revisió i actualització de l'avaluació inicial 
1.3. Adequació al treball 
1.4. Planificació de l'activitat preventiva 

2. Notificació i registre d'accidents de treball i de malalties professionals 

2.1. Notificació externa 
2.2. Notificació interna 
2.3. Investigació dels accidents de treball 
2.4. Estadístiques d'accidentalitat 

3. Activitats de vigilància i de control de les condicions de treball 

3.1. Detecció i comunicació del risc 
3.2. inspeccions generals planificades 
3.3. Inspeccions planificades departs crítiques 
3.4. Controls ambiéntate 
3.5. Control de compres 
3.6. Manteniment preventiu 

4. Coordinació d'activitats empresarials 

5. Planificació de les mesures d'emergència 

6. Vigilància i promoció de la salut del personal 

6.1. Vigilància de la salut 
6.2, promoció de la salut 

7. Informació i formació del personal 

7.1. Formació adreçada a tot el personal Q» 

(/) 7.2. Formació adreçada al personal delegat de prevenció 
7.3. Formació adreçada al personal dels equips de primera i de segona intervenció 
7.4. Formació adreçada a i'equip de primers auxilis 
7.5. Formació específica 
7.6. Informació al personal 
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8. Valoració de l'eficàcB del Pla de prevenció implantat 

9. Revisió del Pia implantat 

10. Registre i arxiu de la docurnentació 
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Pla de Prevenció de Riscos Laborals 

CAPITOL I. DIRECTRIUS GENERALS DEL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

1. DADES D'IDENTIFICACIÓ 
Institució; Parlament de Catalunya 

CIF: S-0833001-A 
Activitat: Activitats generals de l'Administració parlamentària 
Domicili social: Parc de la Ciutadella, s/n. 08003 Barcelona 

2. OBJECTIU DEL PLA 

El Pla de prevenció de riscos laborals té per objecte integrar l'activitat preventiva en el 
marc de l'organització administrativa parlamentaria i dissenyar les funcions, els 
procediments, les pràctiques, els processos i els recursos que són necessaris per a 
dur-la aterme. 

3. IMPLANTACIÓ DEL PLA 

La implantació del Pla es basa en la definició i la concreció de: 

— La política de prevenció adoptada per la Institució parlamentària. 
— Les activitats preventives incloses en el Pla. 
— L'organització dels recursos preventius-, 
— L'assignació de responsabilitats i funcions. 

Les prioritats per a la implantació progressiva del Pla s'estableixen, fonamentalment, 
d'acord amb: 

— La política de prevenció adoptada per la institució parlamentària. 
— Els resultats de l'avaluació inicial de riscos. 
— Els acords presos en el Comitè de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos Laborals. 

4. POLITICA DE PREVENCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

4.1. Declaració de principis 
El principi preventiu que regeix l'organització i el funcionament de l'activitat ^ 
parlamentària és vetllar perquè tot el personal gaudeixi d'un nivell de seguretat i de 
salut adequat en els llocs de treball. 
D'acord amb aquest principi, el Parlament té la voluntat i el compromís de: 
— Adoptar les mesures necessàries pera aconseguir unes condicions de seguretat'l 

de salut adequades, d'acord amb les disposicions legals vigents i amb les 
pràctiques preventives establertes. 
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— Establir una vigilància periòdica i continuada de les condicions de treball, per tal 
d'identificar i d'eliminar els riscos que puguin ocasionar danys a les persones. 

— Reconèixer que la millor manera de canalitzar l'esforç preventiu consisteix a 
considerar la prevenció com un fet intrínsec i inlierent a la tasca que cadascú fa. 
Per tant, és fonamental integrar la prevenció en el conjunt d'activitats de 
l'organització parlamentària i a tots el nivells jeràrquics. 

— Establir i integrar responsabilitats preventives a les competències i funcions que 
cadascú té assignades per al desenvolupament de la seva pròpia feina. 

En aquest sentit, els caps dels diversos òrgans gestors de l'Administració 
parlamentària es comprometen a: 
— Gestionar la seguretat i la salut laboral amb responsabilitat i dur a terme les 

activitats preventiva que es corresponen amb les funcions de comandament que 
els son pròpies: planificar, organitzar, dirigir i controlar. 

— Incloure la prevenció en totes les activitats i les decisions que s'adoptin en 
l'organització i els mètodes de treball i en les condicions en què aquest treball 
s'hagi de dur a terme. 

Amb relació a la responsabilitat preventiva del personal, el Parlament confia en la 
col·laboració de tota la seva plantilla per a assolir els objectius preventius exposats. 
L'annex d'aquest Pla inclou l'escrit utilitzat per a difondre els principis preventius que 
regeixen la política de prevenció establerta al Parlament. 

4.2. Gestió de la prevenció 

La prevenció de riscos laborals és una responsabilitat que assumeix la institució 
parlamentària i que es tracta seguint els mateixos principis de gestió que s'apliquen a 
la resta d'activitats del Parlament. 

Atès que al Parlament l'organització preventiva s'integra en tots els nivells jeràrquics i 
en el conjunt d'activitats i decisions que s'adopten envers els processos tècnics, 
l'organització del treball i les condicions de treball, la responsabilitat en matèria de 
prevenció de riscos laborals recau en tota la seva %tructura organitzativa. (Vegeu 
l'organigrama a l'annex.) 

4.3. Difusió de la política de prevenció 

Atès que la responsabilitat en matèria preventiva recau en tota l'estructura 
organitzativa del Parlament, i amb l'objectiu que tot el personal conegui, entengui i 
apliqui els principis preventius que regeixen la política de prevenció, el Parlament 
utilitza els mitjans de comunicació i de difusió següents: 
— La pàgina de prevenció de riscos laborals de la intranet del Parlament 
— El correu electrònic. 
— Les notificacions en paper. 
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5. ACTIVITATS PREVENTIVES 

5.1. Activitats preventives incloses en ei Pla 
Les activitats preventives que inclou el Pla són les següents: 
— Elaboració i difusió de la política de prevenció. 
— Organització dels recursos preventius. 
— Assignació de responsabilitats i funcions. 
— Avaluació dels riscos laborals, planificació de l'activitat preventiva 
— Accidents de treball i malalties professionals: la notificació, el registre, la 

investigació i el processament estadístic de dades. 
— Activitats de vigilància i control de les condicions de treball: la comunicació del 

risc, les inspeccions de seguretat, el manteniment preventiu, el control ambiental, 
— Coordinació d'activitats empresarials, 
— Planificació de les mesures d'emergència. 
— Vigilància i promoció de la salut: adequació al treball 
— Informació i formació dels treballadors: normes i instruccions de seguretat, 
— Valoració de l'eficàcia de les mesures de prevenció adoptades. 
— Revisió del Pla de prevenció implantat, 
— Registre i arxiu de la documentació, 

5.2. Activitats concertades amb Aspy Prevenció, SL 
Les activitats preventives que inclou el Pla i que han estat concertades amb Aspy 
Prevención, SL, abans anomenada Societat de Prevenció Asepeyo, SL, mitjançant un 
contracte de prestació de serveis que es renova cada any, són les següents: 
— Elaboració, revisió i actualització del Pla de prevenció, 
— Avaluació dels factors de risc i planificació de l'activitat preventiva. 
— Revisió i actualització periòdica de l'avaluació de riscos. 
— Inspeccions generals planificades. 
— Valoració de l'eficàcia de les mesures de prevenció adoptades, 
— Informació i formació dels treballadors: elaboració de normes i instruccions de 

seguretat, 
— Elaboració i actualització del Pla d'emergència, 
— Vigilància de la salut: elaboració dels protocols d'adequació al treball 
— Elaboració d'estudis estadístics d'accidentalitat, , 
Aspy Prevención, SL, elabora i presenta una memòria anual de les activitats 
preventives que ha dut a terme i,' posteriorment, la cap del Departament de Recursos 
Humans, la presenta en el si del Comitè de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos 
Laborals i la lliura a tots els membres. < 
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6. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS PREVENTIUS 

6.1. Modalitat d'organització preventiva 
Amb l'objectiu d'implantar el Pla de Prevenció, en data 19 de febrer de 2002, la Mesa 
del Parlament acorda concertar l'organització i el d^envolupament de les activitats 
preventives que s'han de dur a terme amb la Societat de Prevenció d'Asepeyo SL. 
(Vegeu l'annex.) 

Amb data d'efecte 28/05/2014, la Societat de Prevenció d'Asepeyo SLU comunica 
que ha modificat el nom de la raó social, per anomenar-se Aspy Prevenció, Societat 
Limitada (Unipersonal), en compliment amb el Reial Decret 1622/2011, pel que es 
modifica el Reglament de col·laboració de les MATEPSS. 

6.2. Tècnic de prevenció de riscos laborals 

Amb l'dDjectiu de supervisar i coordinar les activitats preventives concertades amb 
l'esmentat servei de prevenció aliè, en data 10 de desembre del 2002, el Parlament 
nomena una tècnica de prevenció amb formació de nivell superior en matèria de 
prevenció de riscos laborals, que depèn orgànicament de la cap del Departament de 
Recursos Humans. (Vegeu l'annex.) 
En data 4 d'abril de 2011 la Mesa del Parlament acorda nomenar 

I per ocupar el lloc de tècnic o tècnica en prevenció de riscos 
laDorais del parlament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa de 
possessió. (Vegeu l'annex.) 

6.3. Delegats de prevenció 

Els delegats de prevenció, com a representants dels treballadors, tenen funcions 
específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. 
Per a assumir les funcions preventives pròpies d'aquest càrrec, i atès que actualment 
el Parlament té una plantilla de 243 treballadors, el Consell de Personal escull tres 
persones com a representants específics, dues d'entre els membres del Consell de 
Personal i una més d'entre la resta de la plantilla. (Vegeu l'annex.) 
En data 15 de gener de 2008 es van registrar els delegats en el Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya amb núm. de registre; 
(Vegeu l'annex.) 
Aquest registre es va actualitzar el 19 d'octubre de 2011 amb el núm. de registre: 

(Vegeu l'annex.) 

6.4. Comitè de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos Laborals 
El Comitè de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos Laborals és l'òrgan paritari i 
col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions 
que en matèria preventiva es duen a terme al Parlament. 
El Comitè de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos Laborals és constituït per una 
persona que actua en representació de la cambra, dues en representació de 
l'Administració parlamentària i tres en representació del personal. 
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A més, és previst que lii puguin participar, amb veu però sense vot, el personal tècnic 
Aspy Prevención, SL, i també les persones que comptin amb una qualificació especial 
o amb informació substantiva en matèria de prevenció de riscos laborals. 
En aquest sentit també participen en les reunions del Comitè la cap del Departament 
de Recursos Humans, el personal tècnic del Departament d'Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat, i el tècnic de prevenció nomenat pel Parlament. 

Les reunions del Comitè de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos Laborals se 
celebren amb una periodicitat mínima trimestral, tot i que es poden convocar 
reunions amb una periodicitat inferior a sol·licitud dels seus membres. 

Tot i que les reunions del Comitè de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos Laborals 
es d^envolupen habitualment en funció dels temes específics que es puguin 
plantejar, l'ordre del dia ordinari establert és el següent; 
— Lectura i aprovació de lacta de la reunió anterior. 
— Informació i valoració de les condicions de treball que cal corregir o millorar, i de 

les quals han informat els treballadors o el personal tècnic de Aspy Prevención, SL 
— Informació i valoració de les actuacions incorrectes que suposen un risc i que cal 

corregir. 
— Proposta i valoració de les possibles solucions i de les mesures correctores que 

cal adoptar. 
— Estudi i proposta de les possibles solucions i de les mesures correctores. 
— Torn obert de paraula: suggeriments i nous temes que cal tractar. 

6.5. Composició i registre del Comitè de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos 
Laborals 
Durant la X® Legislatura, actuen com a membres del Comitè de Seguretat, Salut i 
Prevenció de Riscos Laborals les següents persones: 
En repr^entadó de la institució parlamentària: 

-I a, Secretari de la Mesa del Parlament i President del Comitè 
de Seauretat. Salut i Prevenció de Riscos Laborals. 

Director de Govern Interior, 
Coordinadora del Departament d'Infrastructures, 

Equipaments i S^uretat. 

En repr^entació del personal: 

, delegat de prevenció i membre del Consell de personal) 
delegat de prevenció i membre del Consell de personal) W 

, delegat de prevenció 
w 

El decret 171/2010, de 16 de novembre, de delegats i delegades de prevenció, 
suprimeix el registre de constitució dels comitès de seguretat i salut laboral. 

um 
TT# 
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7. ASSIGNACIÓ DE RESPONSABILITATS I FUNCIONS 
La implantació d'aquest Pla s'estableix fent recaure en tota l'estructura organitzativa 
del Parlament les responsabilitats i funcions que s'especifiquen a continuació: 

7.1. Direcció de Govern Interior 

El director de Govern Interior que d'acord amb la descripció de funcions del seu lloc 
de treball, recollida a l'article 15 de l'ERGi, s'encarrega de gestionar i participar en els 
sistemes de prevenció de riscos laborals i de proposar, gestionar i, si escau, controlar 
les actuacions dirigides a vetiiar per la salut laboral i la prevenció de riscos laborals, té 
les responsabilitats i funcions especifiques següents: 

— Establir la política de seguretat i de salut del Parlament. 

— Vetllar perquè tot el personal conegui, entengui i apliqui la política de seguretat i 
salut establerta. 

— Acordar el concert de les activitats preventives relacionades en el capítol primer, 
apartat 5.2, d'aquest document 

— Vetllar pel desenvolupament correcte de les activitats preventives incloses en el 
Pla per a garantir la seguretat i la salut del personal. 

— Col·laborar amb el tècnic de prevenció del Parlament i amb el personal tècnic de 
Aspy Prevención, SL, per a aconseguir els objectius preventius establerts en el Pla. 

— Revisar periòdicament el Pla implantat i valorar-ne l'eficàcia preventiva. 

— Vetllar perquè els procediments, les normes i les instruccions de seguretat i 
d'emergència establertes s'apliquin i es compleixin. 

— Complir i fer complir les disposicions legals aplicables, 

7.2. Cap de seguretat i d'emergència 
La cap de seguretat i d'emergència té assignades les responsabilitats i funcions que 
s'especifiquen en el capítol segon, apartat 5. i també les següents: 

— Revisar periòdicament el Pla d'emergència implantat i \alorar-ne l'eficàcia 
preventiva. 

— Col·laborar amb el tècnic de prevenció del Parlament i amb el personal tècnic de 
Aspy Prevención, SL, per a aconseguir els objectius preventius establerts en el Pla 
d'emergència. 

— Vetllar perquè els procediments, les normes i les instruccions de seguretat I 
d'emergència establertes s'apliquin i es compleixin. 

— Complir i fer complir les disposicions legals aplicables. 

7.3. Coordinadora del Departament d'Infraestructures, Equipaments I Seguretat 

La coordinadora del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat té 
assignades les responsabilitats i funcions que li són pròpies com a cap de 
departament i també les responsabilitats específiques següents: 
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— Participar en la programació i la coordinació de les accions necessàries per a la 
implantació efectiva del Pla de prevenció. 

— Gestionar les activitats preventives que constitueixen el Pla, o col·laborar-hi, 
d'acord amb ei que s'especifica en ei capítol segon, 

— Col·laborar amb el tècnic de prevenció del Parlament I amb el personal tècnic de 
Aspy Prevenció, SL, pera aconseguir els objectius preventius establerts en el Pla. 

— Participar en la revisió periòdica del Pla de prevenció implantat i valorar-ne 
l'eficàcia. 

— Vetllar perquè els procediments, les normes i les instruccions de seguretat i 
d'emergència establertes s'apliquin i es compleixin. 

— Complir i fer complir les dispcsicions legals aplicables. 

7.4. Cap del Departament de Recursos Humans 
La cap del Departament de Recursos Humans té assignades les responsabilitats i 
funcions que li són pròpies com a cap de departament, i també les responsabilitats 
específiques següents: 
— Impulsar la implantació efectiva del Pla de prevenció i del Pla d'emergència. 

— Establir les normes, les instruccions, els procediments i els mitjans necessaris per 
a: 

— Desenvolupar la política de prevenció establerta per a garantir la seguretat i la 
salut dels treballadors. 

— Garantir que tot el personal conegui, entengui I apliqui la política de seguretat i 
salut establerta. 

— Gestionar les activitats incloses en el Pla de prevenció. 

Coordinar i garantir el desenvolupament correcte de les activitats concertades 
amb Aspy Prevención, SL 

— Informar els delegats de prevenció i els membres del Comitè de Seguretat, 
Salut i Prevenció de Riscos Laborals dels resultats de les activitats dutes a 
terme pel personal tècnic de Aspy Prevención, SL. 

— Col·laborar amb el tècnic de prevenció del Parlament i amb el personal tècnic de 
Aspy Prevención, SL, per a aconseguir els objectius preventius establerts en el Pla 
de prevenció. 

— Revisar periòdicament el Pla implantat i valorar-ne l'eficàcia. 
— Vetllar perquè els procediments, les normes i les instruccions de seguretat i 

d'emergència establertes s'apliquin i es compleixin. 

— Complir i fer complir les disposicions legals aplicables. K (/) 
7.5. Caps de les unitats orgàniques 
Eis caps dels departaments o de les diverses unitats orgàniques tenen, entre altres, les 
responsabilitats i funcions següents: |||ii 
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— Conèixer i informar el personal dels riscos existents en la rea en què tenen 
competència i responsabilitat. 

— Conèixer i informar el personal sobre les mesures de prevenció i de protecció 
necessàries per dur a terme el treball en condicions de seguretat. 

— Garantir que el personal disposi dels mitjans i dels equips necessaris perquè les 
condicions de treball siguin segures. 

— Vetllar i exigir que el treball es faci d'acord amb les mesures de prevenció i de 
protecció establertes. 

— Inspeccionar, periòdicament, les àrees de treball sota llur competència i 
responsabilitat, i vetllar per l'ordre i la neteja d'aquests espais. 

— Comunicar, d'acord amb el que s'especifica al capítol segon, apartat 3.1, els perills 
detectats, o dels quals hagin estat informats pel personal de la seva àrea de 
responsabilitat, quan ells mateixos no els puguin solucionar. 

— Suspendre qualsevol activitat que suposi un risc greu i imminent per a la seguretat 
i la salut del personal i informar-ne perquè es prenguin les mesures de prevenció i 
de protecció més adequades. 

— Participar en les activitats preventives relacionades amb llur àmbit d'actuació. 

— Incloure la prevenció de riscos a les rajnions generals del departament. 

— Col·laborar amb el tècnic de prevenció del Parlament i amb el personal tècnic de 
Aspy Prevención, SL, per a aconseguir els objectius preventius establerts en el Pla. 

— Vetllar perquè els procediments, les normes i les instruccions de seguretat i 
d'emergència establertes s'apliquin i es compleixin. 

— Complir i fer complir les disposicions legals aplicables. 

7.6. Tècnic de prevenció de riscos laborals 
El tècnic de prevenció del Parlament que d'acord amb la descripció de funcions del 
seu lloc de treball recollida en el BOPC de 28 d'octubre de 2002 s'encarrega de 
planificar i coordinar, d'acord amb les directrius del director de Govern Interior, totes 
les activitats preventives que són competència del Departament de Recursos Humans 
adreçades a garantir tant el desenvolupament de la feina en condicions de seguretat i 
salut, mitjançant l'adequació dels llocs de treball a les persones, com la protecció i la 
promoció de la salut de tots el treballadors del Parlament de Catalunya, té les 
responsabilitats i funcions específiques següents: 

1,- Col·laborar amb la Societat de Prevenció d'Asepeyo, SL, que ara s'anomena Aspy 
Prevención, SL: 

— Vetllar per al desenvolupament correcte de les activitats preventives j 
concertades amb Aspy Prevención, SL i que constitueixen ei Pla, d'acord amb ^2 g 
el que s'especifica en el capítol segon. ^ I 

— Facilitar al personal tècnic de Aspy Prevención, SL, la informació necessària . & 
per al desenvolupament correcte de les activitats preventives concertades. ||||| » 
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Acompanyar el personal tècnic de Aspy Prevención, SL, en les visites ais llocs 
de treball 

2.- Col·laborar per a què les persones responsables del Parlament amb poder de 
decisió puguin establir les normes, les instruccions, els procediments I els mitjans 
necessaris per a: 

— Aconseguir els objectius preventius establerts en el Pla, mitjançant la 
implantació efectiva del Pla de prevenció. 

— Desenvolupar les activitats incloses en ei Pia i la política de prevenció 
establerta per a garantir la seguretat i la salut dels treballadors. 

— Promoure i difondre entre el personal i a tots els nivells jeràrquics els principis 
preventius que regeixen la política de prevenció del Parlament. 

— Garantir que tot el personal conegui, entengui I apliqui ia política de seguretat i 
salut establerta. 

— Assessorar el personal en matèria de prevenció de riscos laborals 

— Informar i difondre les normes, les instruccions i els procediments de 
seguretat establerts i vetllar peral seu compliment. 

— Informar, d'acord amb les instruccions rebudes de la cap del Departament de 
Recursos Humans, els delegats de prevenció i els membres del Comitè de 
Seguretat Salut i Prevenció de Riscos Laborals deis resultats de ies activitats 
dutes a terme pel personal tècnic de Aspy Prevención, SL. 

7.7. Delegats de prevenció 
Els delegats de prevenció col·laboren en, l'aplicació del Pla i fan, entre altres, les 
activitats següents: 

— Recollir i rebre la informació sobre els resultats de ies activitats preventives dutes a 
terme i transmetre-la ai Consell de Personal. 

— Informar el Consell de Personal sobre les decisions i els acords presos en el si del 
Comitè de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos Laborals, 

— Fer visites als llocs de treball per a controlar les condicions de treball. 

— Informar i difondre les normes, les instruccions i eis procediments de seguretat 
establerts. 

— Recollir i rebre informació sobre qualsevol possible risc que detecti el personal. 

— Comunicar els riscos detectats ai tècnic de prevenció del Parlament o, si cal, 3 
directament al Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat que és el "g 
que s'encarrega de corregir qualsevol deficiència detectada, ^ 

— Participar en l'elaboració, la implantació i l'avaluació deis plans i programes de | 
prevenció de riscos i de protecció de la salut establerts. En aquest sentit lian de ^ 
ser consultats abans de prendre decisions amb relació a: l||||i| % 

0852/BS03974546/PP 12 

Empresa certificada segons lesNormesUNE-EN ISO 9001 2008 (cert.N''ES050957). UNE-EN ISO 14001 2004 (cert.N<>ES050958) i OHSAS18001:2007 (cert.N''ES04378B) 



ASPY seeeé mm ^ W Pla de Prevenció de Riscos Laborals 

— La planificació i l'organització de l'activitat preventiva 
— Els programes de formació i les campanyes de promoció de saiut. 
— La introducció de noves tecnologies. 
— Els projectes que, en matèria de planificació i organització del treball, puguin 

repercutir en la seguretat i la salut del personal. 
— Les mesures de prevenció o de protecció que cal adoptar. 

— Col·laborar amb ei personal tècnic de Aspy Prevención, SL, I amb el tècnic de 
prevenció del Parlament per a aconseguir els objectius preventius establerts. 

7.8. Comitè de Seguretat, Salut I Prevenció de Riscos Laborals 

El Comitè de Seguretat Salut I Prevenció de Riscos Laborals té, entre a tres, les 
responsabilitats.i funcions següents: 
— Participar en l'elaboració, la implantació i l'avaluació dels plans i programes de 

prevenció de riscos i de protecció de la salut establerts. 
— Promoure iniciatives sobre possibles mètode i procediments més efectius per a 

protegir la seguretat i la salut del personal. 
— Proposar la millora de les condicions de treball o la correcció de les deficiències 

detectades. 

— Col·laborar amb el personal tècnic de Aspy Prevención, SL, i amb el tècnic de 
prevenció del Parlament per a aconseguir els objectius preventius establerts. 

Així mateix, és previst que el Comitè de Seguretat Salut i Prevenció de Riscos 
Laborals, sigui escoltat i pugui participar amb relació a .l'assignació i l'ús dels diversos 
espais de l'edifici del Parlament. (Vegeu a l'annex, l'article 37 de l'Acord sobre les 
condicions de treball del personal del Parlament per als a nys 2005-2008) 

7.9. Treballadors 
El personal, amb independència del nivell que ocupi en la línia jeràrquica i de les 
funcions assignades, té, entre altres, les responsabilitats i funcions següents; 

— Respectar les normes establertes, els senyals de seguretat i les instruccions 
rebudes dels caps directes o de les persones responsables de gestionar la 
prevenció. 
Demanar informació sobre ia manera més adequada de desenvolupar el treball i 
sobre qualsevol dubte relatiu al contingut o a l'aplicació de les normes i les 
instruccions de seguretat rebudes. 
Adoptar totes les mesures de prevenció establertes durant el desenvolupament de 
la feina. 

< 
• 

— Utilitzar els equips de treball i de protecció d'una manera adequada, i mantenir-los 
en bon estat de conservació. 

— No anul·lar, ni manipular els equips i els dispositius de seguretat 

0852/BS03974546/PP 13 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001:2008 (cert N-ESOSOQS?), UNE-EN ISO 14001:20D4 (cert.N°ES050958) I OHSAS 18001:2007 (cert.N'=ES043786) 



B J de Prevenció de Riscos Laborals 

— Mantenir les àrees de treball netes i ordenades. 
— Col·laborar en totes les activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals. 

— Col·laboraren les tasques d'extinció d'incendis, d'evacuació i de salvament en cas 
d'emergència. 

— informar eis caps directes o les persones responsables de gestionar la prevenció 
de qualsevol incident potencialment perillós i de qualsevol condició o pràctica 
que pugui suposar un perill per a la seguretat i la salut de les persones, d'acord 
amb el que s'especifica en el capítol segon, apartat 3.1 d'aquest pla, 

— Notificar els accidents ocorreguts d'acord amb el que s'especifica en el capítol 
segon, apartat 2 d'aquest pla. 

7.10. Aspy Prevención, SL 
Aspy Prevención, SL, durant el període de vigència del contracte, duu a terme, entre 
altres, les activitats següents; 
— Vigilar la salut del personal, d'acord amb el que s'especifica en el contracte. 

— Avaluar els riscos i prcposar les mesures correctores pertinents, 

— Fer els controls higiènics i ambientals necessaris. 

— Revisar i actualitzar l'avaluació de riscos i valorar l'eficàcia de les mesures 
correctores adoptades. 

— Col·laborar en l'establiment dels procediments per a desenvolupar les activitats 
preventives i per a informar el personal dels riscos detectats i de les mesures de 
prevenció adoptades. 

— Redactar els informes que documentin per escrit les actuacions preventives 
concertades amb el Parlament. 

— Impartir la formació específica que, en matèria de prevenció de riscos laboraJs, 
sigui necessària en funció del lloc de treball que ocupen les persones. 

— Elaborar el Pla d'emergència del Parlament, d'acord amb el que s'especifica en el 
capítol segon, apartat 5. 

— Informar i formar el personal sobre l'actuació en cas d'emergència. 

— Proposar, si cal la col·laboració d'entitats externes per a desenvolupar les 
activitats per a les quals no es disposi de la capacitat o dels mitjans necessaris. 

— Avaluar els procediments que s'han establert per a implantar el Pla de prevenció. 

I 
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CAPÍTOL IL PROCEDIMENTS PER A L'APLICACIÓ, EL DESENVOLUPAMENT I EL 
CONTROL DE LES ACTIVITATS PREVENTIVES INCLOSES EN EL PLA DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

1. AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA 
1.1. Avaluació Inicial 

L'avaluació inicial de riscos és una activitat preventiva que té com a finalitat identificar 
qualsevol situació que, d'acord amb els criteris legals i tècnics establerts, pugui 
significar un risc pera la seguretat i la salut del personal. 

El Parlament té concertada aquesta activitat preventiva amb Aspy Prevención, SL, la 
qual, per a dur-la a terme, va utilitzar un mètode propi anomenat «agents 1 factors de 
risc a la feina». 
Mitjançant l'ús del mètode esmentat entre els dies 10 d'abril i 18 de juliol de 2002, el 
personal tècnic de la Societat de Prevenció d'Asepeyo, SL, va fer catorze visites a tes 
dependències del Parlament, acompanyat sempre de la tècnica de prevenció del 
Parlament, i, a vegades, també, dels delegats de prevenció. A partir de les dades 
recollides en les visites esmentades, el febrer del 2003, el personal tècnic de la 
Societat de Prevenció d'Asepeyo, SL, va lliurar al Parlament l'Informe d'avaluació de 
riscos laborals, número de referència: BD/AR/26. 

Després, com a resum d'aquest informe, la tècnica de prevenció del Parlament va 
elaborar un document amb els resultats de l'avaluació esmentada, que es va 
presentar als delegats de prevenció i al Comitè de Seguretat, Salut i Prevenció de 
Riscos Laborals. 

1.2. Revisió i actualització de l'avaluació inicial 
La revisió i l'actualització de l'avaluació inicial és una activitat preventiva que s'ha de 
dur a terme sempre que: 
— Es produeixin canvis en les condicions de treball a conseqüència de: 

— La modificació de les condicions ambientals, 
— La contractació de personal nou. 
— El trasllat de treballadors a un altre lloc de treball. 
— La introducció de noves tecnologies, 
— Els projectes que, en matèria de planificació i organització del treball, puguin 

repercutir en la seguretat i la salut del personal. 
— Es detectin danys en la salut dels treballadors, 
— Es consideri que les mesures de correcció adoptades no han estat suficients. 
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1.3. Adequació al treball 
L'adequació al treball és una pràctica preventiva que consisteix a tenir en compte les 
característiques personals o l'estat biològic conegut que fan que un treballador o 
treballadora sigui especialment sensible a les condicions del nou lloc de treball que 
ocupa oque ha d'ocupar. 

L'adequació al treball comporta tenir en compte, entre altres, els aspectes següents: 
— Els requeriments del lloc de treball i la qualificació i la capacitat necessàries per ai 

desenvolupament de la feina. 

— Les sensibilitats especials que poden deterrninar la falta d'aptitud per al lloc de 
treball (menors, dones embarassades o en període de lactància, discapacitat física, 
psíquica o sensorial, entre altres.). 

— La necessitat de fer reconeixements mèdics per a comprovar la capacitació del 
treballador o treballadora amb relació als requeriments psicofísics del lloc de 
treball. 

— La formació i la informació que s'ha de proporcionar a aquest personal 
El Parlament té concertada aquesta activitat preventiva amb la Societat de Prevenció 
d'Asepeyo, SL, ara amb el nom Aspy Prevención, SL amb'la finalitat d'assolir els 
objectius següents: 

— Identificar les condicions de treball que poden resultar no aptes per a un 
determinat treballador o treballadora. 

— Garantir l'adequació d^itjada entre el treballador o treballadora i el lloc de treball 
que ocupa. 

— Aconseguir que tot el personal treballi en condicions de seguretat. 
El procediment utilitzat pera la consecució d'aquests objectius és el següent: 
A partir de la informació obtinguda de l'avaluació de riscos i mitjançant la pràctica 
dels reconeixements inicials, Aspy, Prevención, SL, emet els certificats d'aptitud del 
personal que ha d'ocupar per primera vegada un determinat lloc de treball Després, 
l'adequació al lloc de treball es revisa anualment miyançant la pràctica dels 
reconeixements periòdics. 

En casos concrets, i sempre amb el consentiment previ del treballador o treballadora, 
Aspy, Prevención, SL, pot dur a terme un reconeixement ocasional amb la finalitat de 
valorar si es manté l'adequació al lloc de treball 

Al Parlament, si bé no hi ha cap cas de falta d'adequació al lloc de treball habitual sí 
que s'han pres mesures per a limitar algunes tasques -treballs amb escales de mà, 
manipulació de càrregues, canvi de banderes- a les dones embarassades i a persones 
amb discapacitat física o sensorial. 

El tècnic de prevenció del Parlament s'encarrega de documentar per escrit i difondre 
els protocols d'adequació al treball establerts pel personal tècnic de Aspy, Prevención, 
SL (Vegeu l'annex) Després, les mesures preventives establertes en aquests protocols 
es comuniquen a les persones interessades i als seus superiors. 0) 

< 
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1.4. Planificació de l'activitat preventiva 
Planificar l'activitat preventiva consisteix a especificar les mesures i les accions 
correctores que són necessàries i la prioritat amb què s'han d'adoptar per a controlar 
els riscos detectats en l'avaluació inicial o en les avaluacions posteriors d'actualització 
i de seguiment. 
L'any 2003, la Societat de Prevenció d'Asepeyo, SL, va lliurar el document; Informe de 
planificació de l'activitat preventiva, amb la referència BD/PA/27. De llavors ençà, a 
mesura que es duen a terme noves avaluacions de revisió i d'actualització s'elaboren 
els informes de planificació corresponents. En aquests informes, el personal tècnic de 
la Societat de Prevenció d'Asepeyo, SL, especifica les mesures i les accions 
correctores que el Parlament ha d'adoptar per a controlar els riscos detectats i la 
prioritat amb què s'han d'adoptar. 
La Societat de Prevenció d'Asepeyo, SL, estableix la prioritat amb què s'han d'adoptar 
les mesures correctores en funció de la gravetat dels riscos detectats i d'acord amb 
els criteris següents; 

— Grau de risc molt alt: les mesures preventives s'han d'adoptar immediatament. En 
espera d'una solució definitiva, es poden adoptar mesures i accions correctores 
temporals per a controlar i disminuir el grau de risc, però les solucions definitives 
s'han d'adoptar al més aviat possible. 

— Grau de risc alt: les mesures correctores s'han d'adoptar d'una manera urgent per 
a controlar els riscos. 

— Grau de risc moderat: els riscos poden ésser corregits a curt o a mitjà termini, 

— Grau de risc baix o molt baix; els riscos poden ésser acceptables i/o requerir 
controls periòdics o poden ésser corregits a mitjà o a llarg termini. 

El tècnic de prevenció del Parlament, vist el contingut dels informes lliurats per Aspy, 
Prevención, SL n'ha d'informar la cap del Departament de Recursos Humans, la qual, 
després, adoptarà les mesures necessàries per a transmd:re la dita informació a; 

— La coordinadora del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat 

— Els caps dels departaments o dels centres gestors en què s'han d'adoptar les 
mesures correctores. 

— Els delegats de prevenció i el Comitè de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos 
Laborals. 

A l'annex S'adjunta 
treball. 

el protocol d'actuació establert per a l'adequació dels llocs de 
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2. NOTIFICACIÓ I REGISTRE D'ACCIDENTS DE TREBALL I DE MALALTIES 
PROFESSIONALS 

2.1. Notificació externa 

La notificació dels accidents amb lesions al Departament de Treball la duu a terme 
telemàticament l'Oïdoria de Comptes, d'acord amb eis models oficials establerts a 
l'Ordre TAS/2926/2002, del 19 de novembre. 
Els models oficials de notificació d'accidents amb lesions són: 

— El comunicat d'accident de treball, que és el que s'emplena per a notificar els 
accidents de treball que iiagin causat com a mínim un dia de baixa mèdica, i que 
s'iia de tramitar en el termini de 5 dies. 

— La relació mensual d'accidents, que s'emplena per a notificar els accidents 
ocorreguts durant un mes i que no hagin causat baixa mèdica, i que es tramita 
durant els cinc primers dies del mes següent. 

El Parlament també preveu comunicar a l'autoritat laboral, en el termini de vint-i-
quatre hores, qualsevol accident greu, molt greu, mortal o que afecti més de quatre 
treballadors. 

2.2. Notificació Interna 
La notificació interna és una activitat preventiva important perquè facilita la 
investigació posterior dels danys que hagi sofert el personal i l'adopció de les mesures 
correctores necessàries per a evitar-los. 
Al Parlament es notifica qualsevol dany que hagin sofert els treballadors. Per això, des 
de la unitat orgànica de la persona afectada es tramita el document de notificació 
interna (vegeu l'annex) al tècnic de prevenció del Parlament i a O id orla de Comptes. 

El document de notificació interna inclou les dades següents: 

— Nom de la unitat orgànica que fa la comunicació. 
— Nom i cognoms de la persona afectada. 
— Dades de l'accident: data, hora i lloc de l'accident 
— Nom de la persona que emet el comunicat 
— Departaments als que s'adreça el comunicat 

2.3. Investigació dels accidents de treball 
Quan es produeix un accident de treball s'ha de sospitar sempre que les mesures de 
prevenció són insuficients i s'ha de portar a terme una investigació per a adoptar les 
accions correctores necessàries. 
La investigació d'accidents és una pràctica que consisteix a determinar i a analitzar les 
diverses causes concurrents i responsables de l'accident per tal d'establir la 
importància de cada una i adoptar ies mesures correctores més adequades. 

Ai Parlament s'investiguen tots els accidents independentment de la gravetat i de les 
conseqüències que puguin derivar-se'n. 
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El tècnic de. prevenció del Parlament, amb la col·laboració dels delegats de 
prevenció, és la persona responsable d'investigar els accidents i de documentar-los 
per escrit 

L'informe d'investigació d'accidents (vegeu l'annex) consta de cinc apartats: 
— Dades de la persona accidentada. 
— Dades de l'accident. 
— Descripció de l'accident. 
— Anàlisi de l'accident 
— Mesures preventives. 

2.4. Estadístiques d'accidentalitat 
La Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals Asepeyo s'encarrega de 
registrar i de processar, Ktadísticament, les dades relatives als accidents de treball i 
les malalties professionals ocorreguts al llarg d'un any. 
El processament de les dades permet obtenir uíis índexs estadístics que donen a 
conèixer la sinistraiitat existent. Aquests índexs es consideren indicadors fidedignes de 
l'eficàcia de l'acció preventiva desenvolupada o de la possible necessitat d'adoptar 
mesures preventives més apropiades. 
L'índex de freqüència dels accidents amb baixa mèdica és l'indicador estadístic que la 
Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals Asepeyo utilitza per a valorar la 
sinistraiitat existent ai Parlament. 
Per a obtenir aquest indicador, la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties 
Professionals Asepeyo processa les dades següents: 

— Tipus de dany : accident malaltia professional, incident. 
— Conseqüència: lesió, danys materials. 
— Gravetat: molt greu, greu, lleu. 
— Durada administrativa de la lesió: amb baixa mèdica o sense. 
— Origen de l'accident o causes bàsiques, 
— Símptomes de l'accident o causes immediata. 
— Agents materials responsables, 
— Forma de l'accident. 
— Naturalesa de la lesió, 
— Part del cos lesionada. 
— Lloc, data, dia de la setmana i hora de l'accident 
— Possibilitat de repetició i gravetat potencial de les pèrdues. 
— Cost de les pèrdues. 

A partir dels resultats d'aquests estudis estadístics, la Mútua d'Accidents de Treball i 
Malalties Professionals Asepeyo elabora un informe anual sobre l'accidentalitat ,,||| 
esdevinguda al Parlament. I|| 
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Així mateix, el tècnic de prevenció del Parlament elabora, periòdicament, un estudi 
d'accidentalitat amb l'objectiu de conèixer la modalitat d'accident que es produeix 
amb més freqüència al l^arlament i de proposar les mesures correctores que siguin 
més adequades. L'estudi es duu a terme a partir de les dades recollides en els 
informes d'investigació d'accidents i en els estudis estadístics lliurats per la Mútua 
d'Accidents de Treball i Malalties Professionals Asepeyo. 

Dels resultats d'aquests estudis s'informa els delegats de prevenció, el Comitè de 
Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos Laborals i tot el personal. 

En el període de deu anys, del 2000 al 2009, s'han registrat 95 accidents al Parlament 
— 44 in itinere i 52 a l'edifici-, i tots han estat qualificats de lleus. En el període del 
2010 al 2013, s'han registrat 54 accidents - 33 accidents in itinere i 21 a l'edifici -, 
qualificats tots de gravetat lleu. Atesa la baixa accidentalitat, per tal de poder extreure 
conclusions significatives, el tècnic de prevenció del Parlament, també fa l'estudi amb 
períodes majors per tal de poder extreure'n conclusions, per exemple cada quatre o 
cinc anys 

3. ACTIVITATS DE VIGILÀNCIA I DE CONTROL DE LES CONDICIONS DE 
TREBALL 

3.1. Detecció I comunicació del risc 
La detecció i la comunicació del risc és una actuació preventiva que consisteix a 
comunicar per escrit o verbalment els riscos detectats o els actes insegurs observats 
per qualsevol persona del Parlament. 
L'objectiu d'aquesta activitat és promoure la participació del personal i. al mateix 
temps, aprofitar la informació obtinguda per, un cop valorada adequadament, si 
escau, adoptar les mesures correctores necessàries. 
El personal del Parlament ha d'adreçar aquestes comunicacions: 

— Al Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat directament, atès que 
és el responsable de fer efectives les mesura correctores. 

— Al tècnic de prevenció del Parlament, que, posteriorment tramita la comunicació 
als delegats de prevenció. 

En el document per a comunicar els riscos (vegeu l'annex) hi ha de constar les dades 
següents: 

— Data, hora i lloc on s'ha identificat el risc. 
— Descripció del risc: condició perillosa o acte insegur daectat. 
— Departament al qual s'adreça el comunicat 
Al comunicat també es por fer constar, si es considera oportú, el nom de la persona CL» 
que comunica el risc o que tramita el comunicat. 

< 
t# 
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3.2. Inspeccions generals planificades 

Les inspeccions generals planificades són una pràctica que consisteix a fer un 
recorregut per una àrea determinada amb un enfocament preventiu ampli i integral 
per tai de detectar precoçment qualsevol condició perillosa o acte insegur i així poder 
adoptar les mesures correctores que siguin necessàries. 
Durant la inspecció planificada el personal tècnic de Aspy, Prevención, SL, 
acompanyat del tècnic de prevenció del Parlament i, a vegades, dels delegats de 
prevenció, si aquests ho consideren oportú, visita una zona de l'edifici i pren nota de 
qualsevol possible deficiència detectada. Posteriorment, elabora un informe dels 
riscos detectats i de les mesures correctores que proposen. 
El personal tècnic de Aspy, Prevención, SL, lliura l'informe al tècnic de prevenció del 
Parlament que s'encarrega d'informar-ne la cap del Departament de Recursos 
Humans i el cap del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat perquè 
es facin efectives les mesures de correcció proposades. 

3.3. Inspeccions planificades de parts crítiques 
La inspecció planificada de parts crítiques consisteix a examinar d'una manera 
sistemàtica els elements o components dels equips, de les instal·lacions i dels 
materials que poden ocasionar un dany greu si no funcionen correctament. 
El programa de parts crítiques pot incloure, entre altres, les inspeccions de: 
— Els dispositius i els resguards de màquines i d'equips. 
— Eis dispositius i els elements de protecció contra contactes elèctrics. 
— Els components d'equips de protecció individual (inspeccions que recomana el 

fabricant en el fullet informatiu). 
— Les baranes per a la protecció de caigudes d'altura. 
— Les parts crítiques d'escales manuals (sabates i peus, elements de subjecció 

superior, cadenes en escales de tisora, entre altres). 
— La senyalització i l'enllumenat d'emergència. 
La coordinadora del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat és 
l'encarregada de documentar per escrit, registrar i conservar a disposició de l'autoritat 
laboral les dad^ relatives a la planificació i als resultats de les inspeccions fetes. 

En el document que recull el programa i el procediment utilitzat en aquesta activitat 
preventiva consten, entre altres, les dades següents: 
— Les parts crítiques que cal inspeccionar: aparells elevadors, quadres elèctrics, 

instal·lació elèctrica, transformadors, calderes, sales de màquines, sistema de 
climatització, entre altr^. 

— La condició perillosa que cal tenir en compte en cada cas. 
— La persona responsable de portar a terme la revisió periòdica, 
— La periodicitat amb què s'han de fer les inspeccions. 

& (/) < 
0852/BS03974546/PP 21 

Emprem certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001 2008 (cert.N'='ES050957). UNE-EN ISO 14001 ;2004 {cert.N®ES050958) i OHSAS 18001:2007 {cert,N®ES043786) 



Pla de Prevenció de Riscos Laborals 

3.4. Controls ambientals 
La coordinadora del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat 
s'encarrega de gestionar la pràctica anual de les auditories d'higiene ambiental que 
l'empresa ISS Higiene Ambiental 3D, SA, duu a terme al Parlament. 
També s'encarrega de registrar, arxivar i conservar els resultats de les proves 
practicades i d'informar-ne els delegats de prevenció i el Comitè de Seguretat, Saiut i 
Prevenció de Riscos Laborals. 
Aquests estudis ambientals inclouen, entre altres, valorar els aspectes següents: 

— La humitat relativa-i la temperatura ambient. 

— Els nivells de CO. de C02, d'àcars, d'ozó i de contaminació microbiològica. 

3.5. Control de compres 
El control dè les compres es considera un sistema efectiu per a avaluar i controlar els 
riscos derivats d'una elecció inadequada dels equips, les instal·lacions, els productes o 
els serveis. 
Amb l'objectiu d'evitar els riscos que poden derivar d'una gestió inadequada dels 
productes que s'han d'adquirir, el cap del Departament d'Infraestructures, 
Equipaments I Seguretat que és el responsable de g^tionar les compres al Parlament, 
s'encarrega de: 

— Demanar tota la informació específica disponible en matèria de prevenció de 
riscos laborals als fabricants importadors o subministradors dels productes que 
s'han d'adquirir: la maquinària, les' instal·lacions, els equips, les substàncies i els 
materials perillosos 

— Transmetre aquesta informació a: 
— El personal usuari dels productes. 
— El tècnic de prevenció del Parlament 
— Els delegats de prevenció i el Comitè de Seguretat Salut i Prevenció de Riscos 

Laborals. 

3.6. Manteniment preventiu 
El manteniment preventiu és una activitat que consisteix a revisar, sistemàticament 1 
periòdicament, els equips, les instal·lacions i les estructures de l'edifici: escales, 
baranes, extintors, aparells elevadors, quadres elèctrics, instal·lació elèctrica, ^ 
transformadors, calderes, sales de màquines, sistema de climatització, entre altres, 
amb l'objectiu d'evitar els danys que puguin derivar de les avaries o d'un 
funcionament incorrecte. 

P, 
(A 

Amb relació a aquesta activitat preventiva, la coordinadora del Departament 
d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat és la persona encarregada de: |||||l| 
— Documentar per escrit el programa de manteniment preventiu establert al 

Parlament. 
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— Gestionar les revisions periòdiques de manteniment preventiu que s'Inan de dur a 
terme en els equips, les instal·lacions i les estructures de l'edifici. 

— Adoptar les mesures de coordinació necessàries amb les empreses externes que 
duen a terme les tasques de manteniment a l'edifici del Parlament. 

— Registrar, arxivar i conservar les dades que s'obtenen de les activitats de 
manteniment preventiu dutes a terme. 

4. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS 
Per a dur a terme en condicions de seguretat les activitats en què s'ha previst la 
participació de treballadors d'altres empreses, al Parlament és previst adoptar les 
mesures de coordinació següents: 
— En el procés de selecció de les ofertes fetes per les empreses que han de prestar 

els seus serveis al Parlament es valora la informació que aporten en matèria de 
prevenció de riscos laborals, entre altres, l'avaluació de riscos, els plans i 
programes de prevenció adoptats i la sinistraiitat registrada en els últims anys. 

— Abans que s'iniciï la prestació de serveis: 
— El Parlament ha d'informar per escrit l'empresa contractada sobre els riscos 

existents i sobre les mesures de prevenció, de protecció i d'emergència 
establertes. 

— L'empresa contractada ha d'informar per escrit el Parlament sobre els riscos 
propis de l'activitat que hi ha de desenvolupar, sobre la informació i la 
formació rebuda pel seu personal i sobre la vigilància de la salut d'aquest 

— S'han d'establir les mesures de coordinació necessàries per a evitar i controlar 
els riscos que poden derivar de l'activitat de l'empresa contractada i que pot 
afectar el personal del Parlament. 

— Una vegada iniciada la prestació de serveis, és previst fer reunions periòdiques per 
a valorar l'eficàcia de les mesures de coordinació adoptades tenint en compte, 
entre altres, els aspectes següents: 
— El grau de compliment de les normes. 
— Els accidents o incidents ocorreguts. 
— Els canvis en les condicions de treball. 
— La presència de treballadors nous, o de treballadors especialment sensibles a 

riscos determinats. 
Amb relació a aqueta activitat preventiva, el cap del centre gator contractant és 
l'encarregat de realitzar-la i fer-ne seguiment, i majoritàriament la coordinadora del 
Departament d'Infraestructures. Equipaments i Seguretat per tant ha de: 
— Coordinar les activitats de les empreses externes que presten serveis al Parlament 

segons el que estableix el Reial decret 171/2004, del 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals. 

(/) 
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— Establir els recursos preventius quan sigui necessari segons el que disposa el Reial 
decret 604/2006, del 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, 
del 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial 
decret 1627/1997, del 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguraat i salut en les obres de construcció. 

— Documentar per escrit el procediment establert per a coordinar les diverses 
activitats empresarials que, en un moment determinat, es duguin a terme a l'edifici 
del Parlament, 

— Registrar, arxivar i conservar la documentació relativa a la gestió i el 
desenvolupament d'aquesta activitat preventiva. 

5. PLANIFICACIÓ DE LES MESURES D'EMERGÈNCIA 

La implantació del Pla d'emergència és una obligació legal que té com a finalitat 
evitar o minimitzar qualsevol emergència que pugui afectar les persones o lès 
instal·lacions del Parlament. 
El Parlament té concertada aquesta activitat preventiva amb la Societat de Prevenció 
d'Asepeyo, SL la qual, d'acord amb les disposicions legals vigents, és responsable de: 
— Avaluar el risc potencial que pugui esdevenir una situació d'emergència a les 

diferents zones de l'edifici. 
— Valorar la densitat d'ocupació en totes les superfícies i el nombre màxim de 

persones que hi ha d'haver a cada una de les zones de l'edifici. 
— Determinar els mitjans materials i humans necessaris per implantar el Pla 

d'emergència. 
— Controlar i verificar el manteniment correcte dels mitjans de protecció. 
— Revisar i actualitzar el Pla d'emergència en funció dels canvis que es puguin 

produirà l'edifici. 

En la implantació del Pla d'emergència intervenen, també, directament la cap de 
seguretat i d'emergència i el tècnic de prevenció del Parlament, 

La cap de seguretat i d'emergència té, entre, altres, les responsabilitats i funcions 
següents: 
— Vetllar per la seguretat de l'edifici. 
— Preveure les inversions i les obres necessàries per a garantir un nivell de seguretat 

adequat. ' ^ 

— Participar en la programació i la coordinació de les accions necessàries per a la 
implantació efectiva del Pla d'emergència. Çw 

— Gestionar la compra, la instal·lació i les revisions periòdiques de manteniment dels 
mitjans materials que són necessaris per a la implantació del Pla d'emergència: 
extintors, mànegues, detectors, senyalització, il·luminació, entre altres. 

— Organitzar periòdicament reunions amb els components dels equips del Pia 
d'emergència per a coordinar les actuacions precises i efectives que a la pràctica 
han de dur a terme en una situació real d'emergència. 

— Programar anualment simulacres d'evacuació. 
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— Dirigir les actuacions i determinar les vies d'evacuació alternatives que s'han de fer 
servir en una situació real d'emergència. 

— Proporcionar a Aspy Prevención, SL, perquè pugui elaborar el Pía de 
d'emergència, tota la informació relativa a: 

— Les característiques constructives i de disseny arquitectònic de l'edifici. 
— Les característiques de les instal·lacions i els serveis: aparells elevadors, 

quadres elèctrics, Instal·lació elèctrica, transformadors, calderes, sales de 
màquines, sistema de climatització, entre altres. 

— Les característiques i l'inventari dels mitjans materials del Pla d'emergència. 

El tècnic de prevenció del Parlament té, entre altres, les responsabilitats i funcions 
següents: 

— Elaborar una guia bàsica d'actuació mitjançant la qual es dóna a conèixer a tot el 
personal: 
— Les mesures bàsiques de protecció que s'han d'adoptar en cas d'emergència. 
— El sector que cal evacuar, les vies d'evacuació i les sortides que cada sector ha 

de fer servir per sortir a l'exterior en cas d'emergència. 
— Els telèfons d'emergència. 
— Els membres de ia Junta de Seguretat i les seves funcions. 
— Les funcions i les persones que constitueixen: 

— Els equips d'evacuació a cada sector. 
— Els equips de primera i de segona intervenció. 
— L'equip de socorristes. 

— Organitzar els mitjans humans que formen part del Pla d'emergència: els equips 
de primera i de segona intervenció, els equips d'evacuació i l'equip de socorristes. 

— Organitzar la formació i la informació que els equips han d'e rebre per saber 
actuar amb eficàcia en cas d'emergència. 

6. VIGILÀNCIA I PROMOCIÚ DE LA SALUT DEL PERSONAL 

6.1. Vigilància de la salut 

La vigilància de la salut comprèn un conjunt d'activitats mèdiques preventives que, 
establertes amb criteris d'eficàcia i d'efectivitat per personal sanitari degudament 
acreditat, tenen per objecte ia protecció de la salut de les persones i la detecció 
precoç dels possibles danys que es puguin derivar de ies condicions de treball. 

Ei Parlament té concertada la vigilància de la salut amb la Societat de Prevenció 
d'Asepeyo, SL ara amb el nom Aspy Prevención, SL 
Per a aconseguir aquests objectius, i d'acord amb els riscos detectats, el personal 
sanitari de la Societat de Prevenció d'Asepeyo, SL duu a terme les activitats mèdiques 
preventives que es daallen a continuació: 

— Planificar les actuacions de prevenció mèdica que cal fer anualment, j..»,, 
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— Dur a terme els reconeixements mèdics següents: 

— Reconeixements inicials; quan s'incorpora personal nou. 
— Reconeixements periòdics i específics: en funció dels riscos detectats, amb 

una periodicitat triennal. 
— Reconeixements ocasionals: després d'una absència prolongada per motius 

de salut, quan es produeix un canvi substancial de les condicions de treball o 
per a valorar l'estat de salut dels treballadors especialment sensibles a riscos 
determinats. 

— Fer les exploracions complementàries i la valoració mèdica corresponent, si el risc 
laboral al qual està exposat el personal ho fa necessari. 

— Dur a terme estudis epidemioiògics amb les dades de salut obtingudes per a 
detectar la possible incidència o prevalença de determinades patologies entre el 
personal. 

— Prestar els primers auxilis i l'atenció mèdica d'urgència als centres assistència Is 
d'Asepeyo o a la seu del Parlament, si en el moment de la urgència hi ha el 
personal mèdic que diàriament presta l'assistència mèdica. 

— Elaborar els informes que deriven de les activitats sanitàries contractades. 
— Elaborar una memòria anual de les activitats que s'han dut a terme. 

El tècnic de prevenció del Parlament, vist el contingut dels informes que deriven de 
les activitats de vigilància de la salut n'ha d'informar la cap del Departament de 
Recursos Humans la qual, després, adoptarà les mesures necessàries per a informar 
els dplegats de prevenció i el Comitè de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos 
Laborals. 

6.2. Promoció de la salut 

De conformitat amb l'article 38 de l'Acord sobre les condicions de treball del personal 
del Parlament per ais anys 2005-2008, el Parlament ofereix al personal que presta els 
seus serveis al Parlament, al personal funcionari jubilat i als funcionaris amb invalidesa 
absoluta, les activitats mèdiques, les revisions i els controls preyentius següents: 

— Prestació diària d'assistència mèdica a la seu del Parlament 
— Examen bàsic de salut anual. 
— Control preventiu del càncer ginecològic, del de pròstata i del colorectal. 
— Control preventiu del glaucoma i de l'osteoporosi 

El tècnic de prevenció del Parlament s'encarrega d'organitzar i de coordinar les 
actuacions adreçades a garantir el desenvolupament correcte de totes les activitats 
de vigilància i promoció de la salut. . m 
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7. INFORMACIÓ I FORMACIÓ DEL PERSONAL 
La informació i la formació són activitats fonamentals en matèria de prevenció de 
riscos laborals i les han d'impartir entitats acreditades per l'autoritat laboral. 
L'objectiu últim d'aquestes activitats és aconseguir que el personal adopti actituds 
favorables envers la seguretat i la salut durant l'activitat laboral. 

Les sessions informatives i formatives adreçades al personal del Parlament s'ajusten a 
les necessitats preventives detectades i es programen tenint en compte: 

— Els riscos generals de l'edifici. 

— Els riscos específics dels diversos llocs de treball. 

— Les mesures de prevenció, de protecció i d'emergència establertes. 

Al Parlament, el tècnic de prevenció del Parlament s'encarrega de programar i 
d'organitzar les activitats informatives i formatives que es relacionen a continuació. 

7,1. Formació adreçada a tot el personal 

La Societat de Prevenció d'Asepeyo, ara amb el nom'Aspy Prevención, és l'entitat 
acreditada amb la qual el Parlament té concertada l'activitat formativa de tipus 
preventiu adreçada a tot el personal. 
El contingut de les sessions formatives, que tenen una durada de dues hores, és 
sobre els aspectes següents: 
— El treball a les oficines. 
— El treball amb pantalles de visualització de dades. 
— La manipulació manual de càrregues, 
— L'ús d'escales de mà. 
— Les mesures d'emergència. 

Amb l'objectiu de complementar les sessions formatives i afavorir la forrinació del 
personal, la Societat de Prevenció d'Asepeyo, SL reparteix documentació relacionada 
amb la formació impartida. 

Així mateix, com a part del programa formatiu que en matèria de prevenció de riscos 
laborals s'han organitzat al Parlament i s'ha ofert a tot el personal la possibilitat de 
participar en les sessions de teràpia postural. 

I 7.2. Formació adreçada als delegats de prevenció 

' Atesos els riscos existents al Parlament, els delegats de prevenció, com a 
representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de 
riscos laborals, reben les trenta hores de formació preventiva de nivell bàsic que en el 
Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, del 17 de gener, capítol VI, 
funcions i nivells de qualificació) es considera adequada per a proporcionar-los els í 

coneixements i les habilitats necessaris peral desenvolupament de les seves funcions. I 
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Les entitats acreditades que en diverses ocasions han impartit aquesta formació als 
delegats de prevenció del Parlament han estat: 
— La Societat de Prevenció d'Asepeyo, SL. 
— L'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, 
— El Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball del Departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya. 

7.3. Formació adreçada al personal dels equips de primera i de segona 
intervenció 
El personal que, com a voluntari en la lluita contra incendis, és part del Pla 
d'emergència del Parlament rep periòdicament tres hores de formació teòrica i 
pràctica sobre tècniques d'extinció d'incendis, 

7.4. Formació adreçada a l'equip de primers auxilis 
El Parlament té concertada amb la Societat de Prevenció d'Asepeyo, SL, la formació 
que rep l'equip de primers auxilis que forma part del Pla d'emergència. En aquest 
sentit el personal sanitari de la Societat de Prevenció d'Asepeyo, SL, s'encarrega 
d'impartir formació teòrica i pràctica que es consideren necessàries eh matèria de 
prestació de primers auxilis. 
L'equip de primers auxilis rep també la formació en Suport Vital Bàsic 
Instrumentalitzat i Desfibril lacló Externa Automatitzada, que els capacita per a poder 
fer servir el desfibril-lador situat a la planta baixa. 

7.5. Formació específica 

El programa de formació establert en el Parlament inclou, també, la formació 
específica següent: 

— Curs pràctic de seguretat i de conducció, adreçat al col·lectiu de xofers. 

— Curs de foniatria, adreçat al col·lectiu d'uixers que guien les persones que visiten 
el Parlament. 

— Curs d'atenció a persones amb discapacitat visual, realitzat per la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), adreçat al col·lectiu d'uixers que guien les 
persones que visiten el Parlament 

— Sessions formatives adreçades al col·lectiu d'uixers de Serveis Generals i relatives 
a: 
— Normes de seguretat peral canvi de bombetes. 
— Ús d'escales de mà. 
— Manipulació manual de càrregues. 
— Utilització de la cadira d'evacuació d'emergència (per al personal amb 

mobilitat reduïda, sense ús dels ascensors). 

I 
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7.6, Informació al personal 
Els comunicats informatius al personal es difonen mitjançant la pàgina de prevenció 
de riscos laborals de la intranet del Parlament, el correu electrònic i les notificacions 
en paper, i estan relacionats, entre altres, amb els aspectes següents: 

— Activitats de vigilància i de promoció de la salut que es duen a terme al Parlament. 
— Activitats formatives programades. 
— Actuacions en cas d'emergència i en cas d'accident. 
— Resultats dels estudis d'accidentalitat 
— Normes de seguretat pera dur a terme activitats determinades. (Vegeu annex) 
— Recomanacions i mesures de prevenció. 
— Relació dels centres assistenclals de la Mútua Asepeyo. 
— Telèfons d'emergència. 

8. VALORACIÓ DE L'EFICÀCIA DEL PLA DE PREVENCIÓ IMPLANTAT 

La valoració de l'eficàcia del Pla de prevenció durant el seu període d'aplicació, és una 
activitat preventiva que té conn a finalitat avaluar l'adequació entre les mesures 
preventives adoptades i els riscos detectats. 
Aquesta activitat permet posar de manifest la necessitat de: 
— Fer una nova avaluació de riscos. 
— Fer anàlisis més exhaustives de les condicions de seguretat en els llocs de treball. 
— Adoptar mesures de prevenció i de protecció diferents. 
Per dur a terme aquesta activitat preventiva, el personal tècnic de la Societat de 
Prevenció d'Asepeyo, SL, fa servir el procediment següent: 

— Valorar, entre altres, el grau d'implantació de les mesures preventives planificades i 
els objectius preventius assolits. 

— Elaborar un informe, a partir d'aquesta valoració, en què consti: 
— L'eficàcia preventiva observada després d'adoptar tes mesures preventives 

planificades. 
— La necessitat d'insistir o de modificar algunes o totes les mesures preventives. 

a < 
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9. REVISIÓ DEL PLA IMPLANTAT 

La Direcció de Govern Interior s'encarrega de dur a terme, periòdicament, una revisió 
completa del Pla, amb l'objectiu de: 

— Garantir l'adequació i l'eficàcia del Pla per a assolir els objectius establerts. 

— Comprovar el compliment de la política de prevenció definida en el Pla . 

10. REGISTRE I ARXIU DE LA DOCUMENTACIÓ 

El Parlament conserva, a disposició de l'autoritat laboral i sanitària, tota la documentació 
que acredita i Justifica el compliment efectiu de les diferents activitats preventives incloses 
en aquest Pla, en compliment de l'obligació legal relativa al registre i arxiu de dades en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 

I < 
101 
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CONSIDERACIONS FINALS 

Per tal de donar compliment al dret d'informació, consulta i participació dels 
treballadors, l'empresari o la persona en qui aquest delegui, haurà de posar en 
coneixement dels delegats de prevenció o, si no n'hi ha, dels representants dels 
treballadors, el contingut d'aquest document de pla de prevenció. 

A ¡"informe es fa referència bàsicament a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, i en el seu cas, de tècniques de gestió de la prevenció, introduint una sèrie 
d'activitats i tasques que són fonamentals. 

I 

Cal l'assumpció i l'impuls per part de la direcció de la empresa, de la Prevenció 
Integrada com model d'organització. Es recorda que ASPY Prevención, és un òrgan 
consultor, de suport i assessorament que es responsabilitza de la realització d'unes 
activitats determinades, perquè a posteriori l'empresa pugui gestionar correctament la 
Prevenció de Riscos Laborals. 

L'objectiu ha de consistir a aconseguir l'assumpció de responsabilitats en Prevenció 
de Riscos Laborals per.tots els treballadors de l'Empresa, d'acord amb el seu nivell 
jeràrquic, eh base a l'estímul permanent i assessorament constant de la dirección de 
la empresa. 

BARCELONA, a 15 de juliol de 2015 

Aprovat per la direcció de l'empresa 

Nom i cognoms del signanty 

Càrrec del signant: 

Data: 
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1. INTRODUCCIÓ 

El Pla d'emergència del Parlament de Catalunya és un instrument preventiu que permet conèixer 
i garantir, en tot moment, que els mitjans humans i materials disponibles al Parlament són 
suficients i adequats per a afrontar qualsevol possible situació d'emergència. 

L'evacuació, és a dir, la sortida organitzada de totes les persones que ocupen l'edifici, és una 
mesura de protecció per a garantir-ne la integritat física. 

Els simulacres d'evacuació són necessaris per a comprovar l'eficàcia del Pla d'emergència 
implantat i per a crear uns hàbits de comportament automàtics que permetin afrontar una 
situació d'emergència sense improvisacions. 

L'activació del Pla d'emergència implantat es duu a terme per mitjà de les fases següents: 

e Detecció: utilització de sistemes tècnics i humans 

® Alerta: comunicació de l'emergència 

9 Alarma: avís als sectors afectats i evacuació de l'edifici 

# Intervenció: control de l'emergència 

• Suport: recepció d'ajut exterior 

L'objecte d'aquesta Guia bàsica és organitzar les actuacions dels mitjans humans per a 
aconseguir una evacuació ràpida i, si cal, la intervenció correcta mitjançant l'ús dels mitjans 
tècnics previstos al Parlament per a prevenir el risc d'incendi. 

Si bé aquesta Guia bàsica únicament fa referència a les situacions d'emergència que es poden 
donar en un incendi, el contingut es pot utilitzar també com a referència en altres situacions 
d'emergència en què podria ser necessari evacuar l'edifici del Parlament. 
La Guia no és un document estàtic: el contingut s'ha de revisar periòdicament per a adaptar-la 
a les exigències, les necessitats i les particularitats de l'edifici i de les persones que l'ocupen. 

Finalment, cal indicar que la guia ha estat elaborada d'acord amb els criteris normatius 
establerts per les disposicions legals següents: 

# Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (articles 20 i 21, relatius 
a les mesures d'emergència i a les actuacions en cas de risc greu i imminent). 

® Reial decret 486/1997, del 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball (annex 1-A, apartat 11, en què s'estableixen les 
condicions mínimes de protecció contra incendis en els llocs de treball). 

9 Ordenança municipal sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis (BOPB 
237, del 3 d'octubre de 1997). 

® Decret 355/2002, del 24 de desembre, pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors 
externs automàtics per personal no mèdic. 

® Reial decret 314/2006, del 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. 

# Reial decret 393/2007, del 23 de març, pel qual s'aprova la Norma bàsica d'autoprotecció 
dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a 
situacions d'emergència. 
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® Reial decret 173/2010, del 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, 
aprovat pel Reial decret 314/2006, del 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no-
discriminació de les persones amb discapacitat. 

e Decret 82/2010, del 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats 
a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. 

® Decret 151/2012, de 20 de novembre pel qual s'estableixen els requisits per a la 
instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització 
d'entitats formadores en aquest ús. 
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2. PLA D'EMERGÈNCIA 

2.1. FINALITAT I OBJECTIUS 

El Pla d'emergència pretén aconseguir que qualsevol incident que es pugui esdevenir al 
Parlament de Catalunya tingui les mínimes conseqüències sobre les persones, les instal·lacions, 
l'edifici i la continuïtat de l'activitat laboral. 

Per a aconseguir la màxima eficàcia i per a controlar una possible emergència, cal coordinar les 
actuacions de totes les persones implicades, i establir i concretar: 

• Les funcions de cadascú. 

• Les actuacions i els mètodes dels equips d'intervenció. 

• La formació i l'ensinistrament necessaris per a conèixer l'edifici i les instal·lacions, les vies 
d'evacuació de cada sector, el punt de trobada -és a dir, el lloc de reunió en sortir a 
l'exterior- i els mitjans materials de protecció i l'ús que se n'ha de fer, en un cas de foc real. 

2.2. TIPUS D'EMERGÈNCIES 

El Pla d'emergència considera com a emergències més probables que puguin succeir: 

# Incendi 

• Accident de treball 

9 Avís d'amenaça de bomba (evacuació) 

« Correu sospitós (bio-terrorisme) 

# Vessaments de productes tòxics per al medi ambient 

• Fuites d'aigua o gas 

2.3. CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES 

a) En funció de la gravetat 

« Pre-emergència: 

Situació que pot ser controlat sense perill, de manera fàcil i ràpida, per qualsevol persona 
ensinistrada. No cal una evacuació general de l'edifici. 

Per exemple: Conat d'incendi 

Situació en què el foc pot ser controlat sense perill, de manera fàcil i ràpida, per qualsevol 
persona ensinistrada. No cal una evacuació general de l'edifici. 
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* Emergència parcial 
Situació d'emergència que només afecta un sector ben delimitat de l'edifici; no en queden 
afectats la resta de sectors ni terceres persones. Per a controlar el foc hi han d'intervenir els 
equips de primera i de segona intervenció. Cal evacuar només el sector afectat per 
l'emergència. 

" Emergència general 
Situació d'emergència que necessita l'actuació de tots els equips d'intervenció, l'ús dels 
mitjans de protecció de l'edifici i l'ajut dels serveis d'extinció, de socors i de salvament 
exteriors. En aquesta situació cal evacuar tothom que hi hagi a l'edifici. 

b) En funció de la disponibilitat de mitjana humans 

1) Emergència diürna: 

Activitat en {ornada normal: 
El Pla d'emergència diürn estableix les actuacions que cal dur a terme si 
l'emergència passa en períodes de funcionament normal de l'Administració 
parlamentària i en horari laboral (horari habitual: de 8 a 20h). 

2) Emergència nocturna i en dies festius 
El Pla d'emergència nocturn estableix les actuacions en dies festius i en els períodes en què 
l'activitat parlamentària i l'ocupació de l'edifici són molt baixes o nul·les. 

Els dissabtes en què el Parlament és obert i es fan visites concertades, els uixers són els 
responsables de guiar les persones visitants fins a l'exterior de l'edifici, en cas d'emergència. 

A la nit, el Parlament és tancat i la vigilància interior és a càrrec dels Mossos d'Esquadra. 

2.4. SEQÜÈNCIA GENERAL D'ACTUACIÓ 

2.4.1. Detecció de l'emergència 
® Per mitjans tècnics: 

® Detecció automàtica d'incendis: sensors de fum i panells de senyalització i 
control. 

® Per mitjans humans: personal de l'edifici i persones visitants. 

2.4 jZ. Alerta a la cap o el cap d'emergència. 

2.4.3. Alarma del sector afectat, i avís als equips d'intervenció. 

2.4.4. Intervenció: 
a) Extinció: 

» Per mitjans tècnics: sistemes d'extinció automàtica d'aigua (ruixadors o 
sprinklers) o bé mitjançant gas (FM 200) a les zones de major càrrega de foc. 

# Per mitjans humans: personal ensinistrat en l'ús d'extintors portàtils i mànegues 
d'incendi. Actuació dels bombers, en cas que sigui necessari. 
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b) Primers auxilis: 

El personal de l'equip de primers auxilis inicia la seqüència del PAS: 

P: Protecció 
Retira la víctima en cas de perill (incendi, electrocució, etc.). 

A: Avfs 
Avisa els serveis d'emergència mèdica, intern ; cas de disposar 
del servei mèdic, o bé externs (112) fora de l'horari del dispensari. 

S: Socórrer 
Si és necessari aplica les mesures de primers auxilis. 

Finalment FACILITA l'ajuda als mitjans externs. 

c) Paquet sospitós (blo-terrorlsme): 
Avís als Mossos d'Esquadra i enviament del paquet a l'Hospital de Sant Pau, al 
Servei de Microbiologia. 

d) Vessament de producte tòxic: 

Control, recollida i gestió del producte vessat. 

e) Fuita d'aigua o gas 

Tall del subministrament i manteniment correctiu. 

2.4.5. Evacuació: 
En el cas que la cap o el cap d'emergència, en coordinació amb el cap d'intervenció, ho 
consideri necessari o convenient, s'ha d'evacuar el sector afectat, o s'ha de fer 
l'evacuació general de l'edifici. 
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2.5. PROCEDIMENT GENERAL D'ACTUACIÓ 

a) S! es detecta un mcendi o una situació d'emergència, cal: 
«8 Donar l'alarma trucant al telèfon d'emergència, i indicar: 

# QUI informa 
# QUÈ passa 
# ON passa 

® Confirmar que el missatge ha estat rebut correctament. 

« A continuació, fins que arribi l'equip de primera intervenció i només si s'ha rebut la formació i 
la informació adequades, intentar apagar el foc amb els extintors que hi hagi disponibles. 

# Si no se sap utilitzar els extintors o no es pot apagar el foc, cal abandonar la zona i tancar les 
portes per a retardar la propagació de les flames i del fum. 

® Mantenir sempre la calma i evitar córrer o cridar per a no provocar situacions de pànic. 

b) Si l'emergència Implica haver d'evacuar l'edifici, en sentir l'alarma pel sistema de 
megafonia, cal: 

m Mantenir la calma i actuar d'acord amb el pla establert. 

# Deixar el lloc de treball ràpidament, però sense precipitacions. 

« No fer servir els ascensors. 

9 Sortir per la via senyalitzada en el plànol d'evacuació de cada planta i més propera al lloc de 
treball. 

# Acompanyar fins a l'exterior les persones que esteu atenent, si s'escau, i informar-ne el centre 
de control. 

# Anar directament al punt de trobada establert per a cada sector. 

c) SI l'emergència implica la necessitat d'autoprotegir-se del foc, cal tenir en compte que: 

# Si hi ha fum al sector que s'ha d'evacuar, cal tapar-se el nas i la boca amb un mocador sec, 
0 preferiblement humit, perquè faci de filtre en respirar. També cal ajupir-se per a respirar aire 
més fresc i més net. 

e Si el foc encén la roba, cal tirar-se a terra i rodolar. 

d) SI durant l'emergència es dispara el sistema d'extinció automàtica, en sentir l'alarma cal 

abandonar la zona I tancar les portes. 
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3. RESPONSABLES DE SEGURETAT I D'EMERGÈNCIA 
Els equips d'emergència són un conjunt de persones especialment entrenades i organitzades per a 
actuar en cas d'emergència. 

Les funcions que han d'assumir les persones d'aquests equips que hi siguin presents en el moment 
de l'emergència són les següents: 

# Director d'emergència (DE) 
Responsable de la gerència que assumeix la responsabilitat del pla. Revisa i aprova el pla i és 
informat per la cap o ei cap d'emergència en cas de situacions d'emergència. 

* Cap d'emergència (CE) 
Ha d'actuar des del Centre de Comunicacions. En funció de la informació facilitada pel cap 
d'intervenció sobre l'evolució de l'emergència ha d'enviar, si cal, els ajuts interns disponibles a 
l'àrea sinistrada i, si escau, demanar ajut extern. 

* Cap d'intervenció (Cl) 
Depèn de la o del cap cap d'emergència. Ha de valorar l'emergència i ha d'assumir la direcció i 
la coordinació dels equips d'intervenció. 

• Equip de primera intervenció (EP!) 
S'ha de posar a disposició de la cap o el cap d'emergència. Té la missió d'anar al lloc on hi ha 
hagut l'emergència i controlar-la. Les persones que en formen part han de tenir la formació i 
l'ensinistrament apropiats; en cas d'incendi, han de fer servir els extintors portàtils més propers. 

• Equip de segona intervenció (ESI) 
S'ha de posar a disposició de la cap o el cap d'emergència. Ha d'actuar quan l'emergència no 
hagi pogut ser controlada pels equips de primera intervenció. Les persones de l'equip han de 
tenir la formació i l'ensinistrament adequats per a utilitzar les boques d'incendi de 25 mm. 

• Equip d'alarma i evacuació (EAE) 
És el conjunt de persones designades per a garantir l'evacuació total i ordenada de l'edifici. Han 
d'informar el Centre de Control una vegada finalitzada l'evacuació del seu sector. 

• Equip de reforç a l'evacuació (ERE) 
És el conjunt de persones designades per a garantir l'evacuació del personal sensible a 
determinats riscos. 

# Equip de primers auxilis (EPA) 
S'ha de posar a disposició de la cap o el cap d'emergència. Té la missió d'anar al lloc on hi sigui 
necessari prestar els primers auxilis. Les persones que en formen part han de tenir la formació i 
l'ensinistrament apropiats. 

Una part de l'equip, o tot, té formació per a poder utilitzar el desfibril·lador. 

# Centre de Comunicacions 
El Centre de Comunicacions està situat a la planta baixa, al vestíbul general d'entrada a l'edifici, 
en primera instància. 

En cas de ser necessària l'evacuació... 
Si durant l'emergència el fet de romandre-hi suposa un perill, la cap o el cap d'emergència pot 
canviar la situació del Centre de Comunicacions, i informar el cap d'intervenció d'aquest canvi. 
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Punt de Control 
És on els equips d'evacuació lian d'informar una vegada finalitzada l'evacuació dels diversos 
sectors. 

Punt de trobada: 

És el lloc cap a on han d'anar les persones de cada sector i on s'han de situar amb la màxima 
rapidesa per a controlar que tothom hagi sortit de l'edifici. 

Equip de suport: 

Són les persones encarregades de l'actuació sobre els sistemes de gestió de serveis (aigua, 
electricitat, gas natural, sistema de ventilació i climatització). 
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4. FUNCIONS DELS EQUIPS D'EMERGÈNCIA 

Dlrector/a d'emergència fPE) 

Responsable de l'apllcacló del Pla d'emergència. 

> És responsable de l'aplicació del Pla d'emergència. 
> Revisa i aprova el Pla d'emergència. 
> Pot assumir el comandament en cas d'emergència. 
> És informat/da per la cap o pel cap d'emergència, en cas de situacions 

d'emergència. 

Cap d'emeraèncla ÍCE) 

Responsable de dirigir les actuacions 
davant una situació d'emergència. 

> En rebre l'alarma s'adreça al Centre de Comunicacions. 
> Es fa càrrec del comandament i manté el contacte amb el cap 

d'intervenció 
> Decideix, juntament amb el cap d'intervenció, les accions adequades 

per a controlar l'emergència. 
> Un cop valorada la gravetat de l'emergència, hi envia, si cal, els ajuts 

interns disponibles a l'àrea ensinistrada o bé demana ajut extern. 
> En manté informada la directora d'emergència. 
> Quan arriba l'ajut extern, els informa de les accions que s'han pres i 

es posa a la seva disposició. 
> Un cop controlada l'emergència i quan considera que ja no hi ha perill, 

dóna l'ordre de final d'emergència. 
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Cao d'Intervenció fCn 

És qui ha de fer la valoració de l'emergència i qui ha 
d'assumir la direcció I la coordinació dels equips 
d'intervenció. Ha d'actuar coordinadament amb la cap 
o el cap d'emergència. 

> En rebre l'alarma va al lloc indicat. Valora l'emergència i el perill que se'n deriva, i ho 
comunica a la cap o el cap d'emergència. 

> Dirigeix l'actuació de l'equip de primera intervenció per a provar d'extingir el foc amb els 
extintors mòbils de la zona. 

> Si aquesta actuació no té èxit, comunica la situació d'emergència parcial a la cap o ei cap 
d'emergència i demana l'ajut de l'equip de segona intervenció. 

> Dirigeix l'acció de l'equip de segona intervenció i coordina l'ús de les boques d'incendi 
equipades. 

> En aconseguir extingir el foc, informa la cap o el cap d'emergència. 

Equip de primera intervenció 

Els membres de l eaulD de primera Intervenció 

> Inicien l'extinció del foc amb els extintors mòbils de la zona, seguint sempre les 
indicacions del cap d'intervenció, si hi és. 

> Quan la primera actuació és insuficient, segueixen les indicacions del cap 
d'intervenció: o bé actuen coordinadament amb l'equip de segona intervenció, i 
utilitzen les boques d'incendi de 25 mm, o bé evacuen la zona i tanquen les 
portes i les finestres per a evitar la propagació del foc i del fum. 
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Equip de seoona intervenció 

Els membres de l'equip de segona Intervenció 

> En rebre l'ordre de la cap o el cap d'emergència o del Centre de 
Comunicacions, van cap al lloc de l'emergència. 

> Segueixen sempre les indicacions del cap d'intervenció i actuen 
coordinadament amb els equips de primera intervenció per a provar de: 

# Extingir el foc. 
» Evitar que el foc es propagui a altres sectors. 
® Controlar el foc fins a l'evacuació de l'edifici. 

> Utilitzen les boques d'incendi equipades i tots els mitjans d'extinció 
necessaris que hi hagi disponibles. 

Eauio d alarma i evacuació 

Els membres de l eaulo d'alarma I evacuació 

> Donen l'alarma al sector establert. 

> Dirigeixen l'evacuació de les persones d'una manera progressiva i ordenada, els han 
d'adreçar cap al punt de trobada per les vies d'evacuació establertes. 

> Obren les portes de sortida de l'edifici i controlen l'evacuació fins a l'exterior. 

> Impedeixen de fer ús dels ascensors. 

> Recorren ràpidament la zona evacuada per a comprovar que tothom hagi sortit i que 
no hi quedi ningú. 

> Tanquen totes les portes per a evitar la propagació del foc. 

Van al punt de trobada i, si es detecta que falta alguna persona, informen immediatament 
la c%p d'emergència o el d'intervenció. 
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Els membres de l'equip de reforç a l'evacuació 

> Acompanyen el personal de reforç de l'Àrea de Serveis Educatius i del Departament 
d'Infraestructures fins al punt de trobada. 

> Informen el centre de control en acabar l'evacuació 

> Van al punt de trobada i, si es detecta que falta alguna persona, n'han d'informar 
immediatament la cap d'emergència o el d'intervenció. 

Equip de reforç a l'evacuació 

Equip de primers auxilis 

> Els membres de l'equip de primers auxilis atenen les persones lesionades i, si cal, en 
demanen l'evacuació als centres sanitaris. 
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Duparads alanna planla Centre de Comunicacions 
Està situat al vestíbul de la planta baixa. És el lloc on 
es coordinen les actuacions per controlar la situació 
d'emergència 

Des del Centre de Comunicacions 
> S'estableix i es manté la comunicació amb els serveis d'ajut externs. 
> Es transmeten totes les instruccions que donen la cap d'emergència i els serveis d'ajut 

externs. 

> Si cal l'actuació dels equips d'intervenció, s'emet el següent missatge: 

"L'equip de primera intervenció ha de dirigir-se a... (lloc de l'emergència)" 
> Si cal evacuar l'edifici, s'emet un dels missatges següents: 

Atenció, atenció, 
Per un problema tècnic s'ha d'evacuar immediatament 
i amb calma l'edifici. 

Atenció, atenció. 
Avís d'emergència general: s'ha d'evacuar immediatament 
1 amb calma tot l'edifici. 

Equip de suport: 

Els membres de l'equip de suport: 

> Gestionen els serveis bàsics, en cas de necessitat de talls de subministrament. 

> En rebre l'ordre de la cap d'emergència o del cap d'intervenció, controlen els 
subministraments (aigua, gas, llum, ventilació i/o climatització). 

> Apaguen els sistemes de climatització, en cas d'incendi. 

> Tallen el subministrament elèctric local o general, si és necessari. 

> Tallen el subministrament de gas o aigua, en cas de fuita. 
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7. SOL·LICITUD D'AJUT EXTERN 

> Només la pot demanar el Centre de Comunicacions, per indicació de la cap o el cap 
d'emergència o del cap d'intervenció. 

> S'ha d'adreçar als serveis d'extinció d'incendis, d'assistència sanitària o de seguretat pública 
sempre que s'hagi declarat la situació d'emergència. 

> En comunicar l'emergència, s'ha d'indicar d'una manera clara: 

« El nom i l'adreça de l'edifici. 
® La naturalesa de l'emergència. 

> Cal confirmar que el missatge s'hagi rebut correctament. 

8. FORMACIÓ I ENSINISTRAMENT 

Les diferents figures del pla d'emergència han de rebre la formació teòrica i pràctica relativa 
a aquestes funcions: 

Els equips de primera i segona intervenció han de rebre ensinistrament teòric i pràctic en 
extinció. 

L'equip de primers auxilis ha de rebre ensinistrament quant a aspectes relacionats amb les 
primeres cures, i és convenient que també sigui el personal autoritzat per a fer servir el 
desfibril·lador. 

El personal no sanitari autoritzat per a fer servir el desfibril·lador ha de rebre la formació 
adequada per a utilitzar aquest equip, amb una periodicitat triennal, d'acord amb el Decret 
151/2012. 

Així mateix, pel que fa a l'ensinistrament, cal tenir present que és obligatori fer, com a 
mínim, un simulacre anual, d'acord amb el Decret 82/2010. 
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PROTOCOL DE PRIMERS AUXILIS AL PARLAMENT 

En cas d'emergència mèdica, cal aplicar el protocol PAS (protegir, avisar i socorrer): 

Protegir. En primer lloc, cal assegurar-se que la persona accidentada (per possible 
electrocució, foc, etc.) està fora de perill. 

Avisar. En segon lloc, cal avisar de l'emergència a l'extensió telefònica , Aquesta 
trucada inicia el protocol d'actuació i facilita la intervenció dels professionals 
corresponents. A continuació, cal acompanyar la persona accidentada perquè 
sigui atesa pel personal sanitari, en l'ordre següent: 

- La metgessa o el metge assignat pel servei de prevenció aliè, que habitualment 
de 12 a 16 hores és al dispensari mèdic, situat a la planta baixa (extensió 
telefònica 

- L'equip del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els dies de Ple, que 
normalment és a la planta noble. 

Si no és possible acompanyar la persona que requereix assistència, cal avisar el 
personal sanitari esmentat, en el mateix ordre que s'ha indicat. 

Socórrer. El primer auxili el pot fer el personal sanitari a què s'ha fet referència o bé, si 
l'incident es produeix fora de l'horari en què aquest personal és al Parlament, 
algun dels voluntaris de l'equip de primers auxilis, que han rebut formació en 
primers auxilis i desfibril lació. En algunes ocasions també es pot haver de 
sol·licitar la intervenció d'una ambulància. 
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NORMES PER A ACCEDIR AL PALAU DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
(Actualització 22.7.21) 

 
El Parlament és la primera institució de Catalunya. D’acord amb l’Estatut d’autonomia, 

el Parlament representa el poble de Catalunya i és la seu on s’expressa preferentment 
el pluralisme i es fa públic el debat polític.  

 
Per respecte al que representa la institució, doncs, a l’interior de l’edifici que n’és la seu 

oficial –el Palau del Parlament, al parc de la Ciutadella de Barcelona– cal comportar-se 

amb cortesia i mantenir en tot moment una actitud respectuosa i seguir les normes 
d’ordre i de disciplina que estableix el Reglament del Parlament. 

 
Amb aquesta mateixa voluntat, s’estableixen les Normes per a accedir al Palau del 

Parlament de Catalunya, que s’estructuren en quatre capítols i regulen l’accés al Palau 
del Parlament, les visites al Palau del Parlament, l’acreditació dels mitjans de 

comunicació i dels proveïdors i la seguretat amb motiu de sessions plenàries i actes 
commemoratius. 

  

Les normes també inclouen, annexos, protocols específics sobre l’acreditació del 
personal de la Generalitat, l’accés de la policia judicial, l’accés pel punt de control 

exterior i el procediment per a l’acreditació de visites i convidats.   
 

 
CAPÍTOL I. L’ACCÉS AL PALAU DEL PARLAMENT 

 
Norma 1. La vigilància del Palau del Parlament 

 

La responsabilitat de la vigilància exterior de l’edifici del Palau del Parlament i del control 
d’accés de persones, paquets, objectes, correspondència i mercaderies recau sobre els 

Mossos d’Esquadra. La vigilància interna del Palau és competència del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i és duta a terme pels uixers. Tanmateix, 

els Mossos d’Esquadra, quan ho requereix el president o la persona en qui aquest 
delegui, hi duen a terme activitats de suport per a garantir-ne la seguretat interna. 

 
Norma 2. El control de seguretat per a l’accés al Palau del Parlament 

 

Per raons de seguretat, tota persona que visita el Palau del Parlament, abans d’accedir 
al vestíbul, ha de passar per l’arc detector de metalls i, en cas que porti paquets, bosses, 

maletes o qualsevol altre objecte, els ha de passar per l’escàner de raigs X. Un cop 
passats els controls de seguretat, el personal del mostrador d’identificació li ha de 

demanar un document oficial per tal de comprovar-ne la identitat i enregistrar-ne l’accés 
i li ha de lliurar un distintiu d’identificació, diferent segons el sector a on es dirigeixi o 

l’activitat que hi vagi a fer, que ha de dur en un lloc visible mentre romangui a l’interior 
del Palau. La sortida també l’ha de fer a través del mostrador d’identificació, on ha de 

retornar el distintiu lliurat en el moment d’entrar. 
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Norma 3. L’accés al Palau del personal del Parlament i del personal acreditat 
dels grups parlamentaris 

 
1. El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 74 dels  Estatuts del règim i el govern 

interiors (ERGI), aplica al seu personal, per tal d’assegurar-ne la protecció i atorgar-li 
la consideració social deguda a la seva jerarquia i a la dignitat del servei públic, la 

normativa específica següent per a l’accés del Palau:  
 

a) El personal accedeix lliurement al Palau del Parlament, però té l’obligació d’identificar-

se amb l’acreditació específica que tenen com tals, i que es lliurada pel departament de 
Recursos Humans, quan li ho demanin els mossos d’esquadra encarregats de la 

vigilància exterior, sens perjudici del que disposen les lletres b, c i d.  
 

b) El personal pot aleatòriament ésser sotmès, en dies i hores no prèviament anunciats, 
a controls de seguretat. Amb aquesta finalitat, el personal afectat, abans d’accedir al 

vestíbul d’entrada, ha de passar per l’arc detector de metalls i, en cas que porti paquets, 
bosses, maletes o qualsevol altre objecte, a excepció dels productes alimentaris, els ha 

de passar per l’escàner de raigs X. 

 
c) El personal que acrediti, amb una certificació mèdica, la possibilitat de patir efectes 

físics adversos a conseqüència del seu pas per l’arc detector de metalls no serà sotmès 
a aquesta mesura de control de seguretat i sí, com a alternativa obligatòria, a l’escorcoll 

personal per un membre adequat dels Mossos d’Esquadra encarregats de la vigilància 
externa. 

 
d) La negativa del personal a ésser sotmès a les mesures de control de seguretat dona 

peu a l’adopció de les mesures de manteniment de la seguretat que escaiguin i a 

l’aplicació dels preceptes normatius continguts en el capítol IV del títol VII dels ERGI, 
sobre deures, incompatibilitats i règim disciplinari dels funcionaris. 

 
2. L’accés del personal dels grups parlamentaris amb acreditació fixa del Parlament es 

regeix per la mateixa normativa que el del personal del Parlament. En aquest cas, el 
personal dels grups disposa d’una acreditació pròpia facilitada pel Departament 

d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, que han de mostrar a requeriment dels 
mossos d’esquadra, dels uixers d’identificació o dels uixers dels serveis generals. 

 

3. L’accés del personal del Govern amb acreditació fixa del Parlament es regeix per la 
mateixa normativa que el del personal del Parlament (annex 1). En aquest cas, el 

personal del Govern disposa d’una acreditació pròpia facilitada pel Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, que han de mostrar a requeriment dels 

mossos d’esquadra, dels uixers d’identificació o dels uixers dels serveis generals en 
virtut de l’acord de Mesa del 23 de març de 2018 per al lliurament d’acreditació fixa per 

a l’accés de personal de la Generalitat a l’edifici del Parlament de Catalunya en la XII 
legislatura i les actualitzacions que se’n derivin a l’inici de cada legislatura.  

 

4. L’accés al Registre del Parlament és lliure i es regeix per la norma 2. 
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5. L’accés de la Policia Judicial a la seu del Parlament i les seves dependències en el 
marc d’investigacions judicials es regula per un protocol específic. 

 
Norma 4. L’accés directe al Palau del Parlament 

 
1. Com a excepció a la regla general, recollida en la norma 2, i amb identificació prèvia 

si cal –que ha d’evitar-se sempre que sigui possible–, poden accedir directament al 
Palau i circular lliurement per les seves dependències les autoritats i les persones 

següents: 

 
– Primeres autoritats de Catalunya amb un acompanyant. 

– Alcalde de Barcelona 
– Diputats i senadors de Catalunya a les Corts Generals 

– Diputats de Catalunya al Parlament Europeu 
– Membres del Consell de Garanties Estatutàries 

– Expresidents de la Generalitat i del Parlament 
– Síndic de greuges 

– Síndics de la Sindicatura de Comptes 

– President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya  
– President del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

– Director de Televisió de Catalunya  
– Director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals 

– Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
– Secretari general del Govern 

– Secretari general de la Presidència de la Generalitat 
– Director general amb la responsabilitat de les relacions institucionals i amb el 

Parlament 

– Adjunts al Síndic de Greuges 
 

La llista d’autoritats integrants d’aquesta relació a d’incloure llurs noms i cognoms i ha 
d’estar degudament actualitzada pel Departament de Relacions Institucionals del 

Parlament. 
 

S’exclouen d’aquesta relació, i per tant han de passar pel control de seguretat i per 
identificació, les persones que acompanyin les personalitats que la integren, sempre que 

no compleixin cap condició de les esmentades anteriorment. 

 
2. Els exdiputats del Parlament de Catalunya, els alts càrrecs de la Generalitat, els 

secretaris generals i els directors generals –llevat dels que s’inclouen en l’apartat 1 
d’aquesta norma 4– han de mostrar al mostrador d’identificació en el moment d’entrar 

al Palau  l’acreditació que els identifica com a tals. No s’ha de prendre nota de les seves 
dades ni se’ls ha de lliurar cap distintiu d’identificació; no obstant això, han de passar 

pels dispositius de control abans d’accedir al vestíbul. 
 

3. Les persones que acompanyin els diputats han de passar el control de seguretat i 

ésser identificades i acreditades seguint el procediment de la norma 2 per a poder 
accedir al Palau del Parlament. 
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Norma 5. L’accés al Palau dels escortes de les personalitats 
 

1. Poden accedir al Parlament directament els membres de seguretat del Cos de Mossos 
d’Esquadra que, en qualitat d’escortes, acompanyin les personalitats que visiten el 

Parlament i que estan acreditats per la Direcció General de Seguretat Ciutadana amb 
un distintiu específic i exclusiu per a accedir al Palau, que han de dur visible en el 

moment d’accedir-hi i tot el temps que hi romanguin. 
 

2. Els membres dels cossos de seguretat de l’Estat que, en qualitat d’escortes personals, 

acompanyin les personalitats que visiten el Parlament i no es trobin en la situació 
descrita en l’apartat 1 d’aquesta norma poden accedir al Palau després d’acreditar-se 

davant del responsable de seguretat del Parlament, que n’ha d’autoritzar l’entrada. Han 
de portar un distintiu específic i exclusiu per a accedir al Palau, que han de dur visible 

en el moment d’accedir-hi i tot el temps que hi romanguin. 
 

3. Els membres d’empreses de seguretat privades que, en qualitat d’escortes personals, 
acompanyin les personalitats que visiten el Parlament no poden accedir al Palau del 

Parlament. Qualsevol excepció a aquesta norma s’ha de sol·licitar al president del 

Parlament, o a la persona en qui delegui, que pot autoritzar-la. 
 

4. Els membres dels cossos de seguretat que tinguin autoritzada l’entrada al Palau 
segons els punts d’aquesta norma 5 han de dipositar les armes als armaris de seguretat 

destinats a aquest efecte, custodiats pels Mossos d’Esquadra. 
 

Norma 6. Entrada i sortida de material 
 

1. Per a l’accés i la sortida de material que, per raó del volum o per alguna altra raó, 

s’hagi d’efectuar per l’entrada destinada a aquest efecte, s’ha de procedir de la manera 
següent: 

 
a) La persona que porta el material ha de passar pels controls de seguretat i 

d’identificació, de conformitat amb el que estableix la norma 2. 
 

b) Per tal de permetre l’accés o la sortida de material, cal que hi hagi presents un 
membre del Cos de Mossos d’Esquadra, que ha de fer les tasques d’inspecció i control 

de seguretat del material, i un uixer, que n’ha d’indicar la destinació o l’hi ha de 

traslladar, segons s’escaigui. 
 

2. Els dies que se celebrin sessions plenàries i altres actes rellevants al Palau no s’ha 
d’efectuar lliurament ni recollida de material, llevat que sigui necessari per al 

desenvolupament de l’acte. En aquests casos, el servei afectat ha d’informar amb 
l’antelació suficient el Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del nom 

del proveïdor i del tipus de material que s’ha de lliurar. 
 

3. Per a l’accés de mercaderies del servei de bar restaurant s’aplicarà el protocol d’accés 

de mercaderies a la cuina del bar restaurant acordat amb el Cos de Mossos d’Esquadra 
el 21 de febrer de 2017 (annex 3). 
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CAPÍTOL II. LES VISITES AL PALAU DEL PARLAMENT 
 

Norma 7. Els dies de visita del Parlament 
 

1. Amb motiu de l’Onze de Setembre el Parlament de Catalunya organitza una jornada 
de portes obertes.  

 
2. El Palau del Parlament es pot visitar, amb reserva prèvia, els dies laborables, de 

manera individual o en grup. El departament que gestiona les visites és el   Departament 

de Relacions Institucionals. Aquest departament ha de comunicar les visites previstes i 
autoritzades amb l’antelació suficient al Departament d’Infraestructures, Equipaments i 

Seguretat i al cap de la dotació del Cos de Mossos d’Esquadra. La gestió de les visites 
s’ha d’adaptar a l’activitat parlamentària. 

 
3. Per acord de la Mesa del Parlament hi pot haver visites en cap de setmana. És 

competència del Departament de Relacions Institucionals comunicar les visites i els 
grups autoritzats amb l’antelació suficient al Departament d’Infraestructures, 

Equipaments i Seguretat i al cap de la dotació del Cos de Mossos d’Esquadra. 

 
Norma 8. Les visites a autoritats del Parlament i a funcionaris 

 
1. Les visites han d’ésser anunciades amb antelació i per escrit al Departament 

d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.  
 

2. Només poden rebre visites al Palau del Parlament: 
 

– Presidència 

– Vicepresidències 
– Secretaries de la Mesa 

– Portaveus 
– Diputats 

– Grups parlamentaris 
– Personal al servei del Parlament en l’exercici de les tasques que té encomanades 

– Consell de Personal 
– Seccions sindicals  

 

3. Si arriba una visita que no ha estat prèviament anunciada al Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, els uixers encarregats de la identificació, 

abans de permetre’n l’entrada i acreditar-la, han de demanar la confirmació i 
l’autorització d’ordre i capteniment per escrit a la persona que ha de rebre la visita. 

 
4. S’ha d’intentar d’evitar al màxim possible rebre visites ordinàries els dies que se 

celebrin sessions plenàries i altres actes rellevants al Palau. 
 

5. El Departament de Gestió Parlamentària i el Departament de Relacions Institucionals 

han de comunicar al Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, amb 
l’antelació suficient, les dates i les sales de la seu del Parlament on s’hagi de tenir 
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qualsevol reunió, comissió, compareixença, acte, etcètera,  i també la relació 
d’assistents i de convidats, si s’escau. 

 
Norma 9. L’acreditació de les visites 

 
1. Tota visita, després de passar pels sistemes de control de seguretat que es descriuen 

en la norma 2, ha d’ésser identificada i acreditada amb un distintiu d’identificació, 
específic del sector a on es dirigeix o de l’activitat que hi va a fer. 

 

2. Les visites del president també han d’accedir al Palau a través dels sistemes de control 
de seguretat, a excepció d’aquelles que determini Presidència, que han d’ésser 

comunicades al Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat. Un cop 
comprovada i registrada la identitat de les visites, se’ls ha de facilitar l’accés al vestíbul 

sense lliurar-los cap distintiu d’identificació. 
 

3. La visita ha de dur el distintiu d’identificació en un lloc visible mentre romangui a 
l’interior del palau i l’ha de retornar en sortir-ne. El responsable de la visita, o la persona 

en qui delegui, l’ha d’acompanyar si ho demanen els responsables de seguretat. 

 
4. Les persones acreditades només per a accedir a la sala de lectura de la Direcció 

d’Estudis Parlamentaris no poden circular per altres dependències del Parlament. Els 
uixers de la Direcció d’Estudis Parlamentaris són responsables d’aquestes persones 

mentre siguin a la Sala de Lectura. 
 

5. Les persones acreditades només per a accedir al Registre no poden circular per 
altres dependències del Parlament i han d’ésser acompanyades per un uixer sempre 

que sigui possible.  

 
Norma 10. De la responsabilitat i el comportament de les visites 

 
1. El títol VII del Reglament del Parlament regula el capteniment i l’ordre a la seu del 

Parlament. Concretament, l’article 234 regula els deures del públic assistent; l’article 
235, la disciplina parlamentària, i els articles 236, 244 i 245, les atribucions i les 

facultats de la presidència per al manteniment de l’ordre dins el recinte parlamentari i 
les expulsions que escaiguin a aquest efecte. 

 

2.  Les persones que visiten el Parlament han de mantenir en tot moment una conducta 
respectuosa amb els diputats, amb els treballadors de la cambra i amb la resta de 

visitants que es trobin a les dependències de la institució. Així mateix, han de tractar 
amb cura les instal·lacions i els elements que la componen. 

 
3. La persona que ha demanat autoritzar una visita n’és la responsable i és qui li ha de 

traslladar la informació sobre els deures que té amb relació al capteniment i l’ordre al 
Palau i qui ha de vetllar perquè els compleixi.  

 

4. Les visites han d’anar acompanyades per la persona responsable, o per la persona 
en qui delegui, llevat que hi hagi una causa justificada que ho impedeixi i que se 
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n’informi prèviament els responsables del Departament d’Infraestructures, Equipaments 
i Seguretat.  

 
5. En el cas que les visites incompleixin les pautes de conducta d’aquesta norma, el 

responsable els ha de cridar l’atenció i, si persisteixen en l’actitud, ha d’avisar els serveis 
de la cambra.  

 
6. Si els serveis de la cambra constaten de manera clara i objectiva que s’està produint 

un incompliment greu de les normes de comportament, han d’avisar els responsables 

de seguretat del Parlament perquè intervinguin i ho comuniquin a la presidència. Si el 
president, o qui el substitueixi, ho considera necessari, ha d’ordenar l’expulsió de la 

visita. 
 

7. Si la visita ha provocat una alteració greu i constatable de les regles de 
comportament, s’ha d’informar la Mesa del Parlament dels fets i també de l’actuació del 

diputat o del grup parlamentari que ha autoritzat la visita, perquè si ho considera oportú 
traslladi aquesta informació a la Comissió de l’Estatut dels Diputats per tal que valori el 

possible incompliment del Codi de conducta. 

 
8. La Mesa pot acordar advertir les visites que incompleixin les normes d’ordre i 

capteniment, i indicar-los que en cas de reincidència se’n pot acordar la prohibició 
d’accés a què fa referència el punt 9 d’aquesta norma. 

 
9. La Mesa pot acordar prohibir l’accés al Parlament de la persona o persones que hagin 

incomplert greument les normes d’ordre i capteniment o hagin reincidit en 
l’incompliment. Aquesta prohibició té una durada determinada i en cap cas no pot 

excedir una legislatura.  

 
 

 
CAPÍTOL III. L’ACREDITACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I DELS 

PROVEÏDORS 
 

Norma 11. L’acreditació dels mitjans de comunicació social 
 

1. Les acreditacions per als mitjans de comunicació social són lliurades pel Departament 

de Comunicació.  
 

2. Les acreditacions dels mitjans de comunicació poden ésser:  
 

a) Fixes, a títol personal. L’accés del personal habitual dels mitjans de comunicació amb 
acreditació fixa del Parlament es regeix per la mateixa normativa que el del personal 

del Parlament: l’han de dur en un lloc visible i mostrar-la a requeriment dels Mossos 
d’Esquadra, dels uixers d’identificació o dels uixers dels serveis generals.  

 

b) A nom d’un mitjà de comunicació social. Aquestes acreditacions poden ésser 
utilitzades per diverses persones acreditades d’un mitjà. Abans de permetre’ls l’entrada 
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i lliurar-los l’acreditació, es comprova que figurin en la relació de mitjans de comunicació 
social lliurada pel Departament de Comunicació i es demana que lliurin al mostrador 

d’identificació un document identificatiu amb fotografia que han de recollir en retornar 
l’acreditació. 

 
c) Provisionals. El Departament de Comunicació ha de lliurar al servei d’identificació, 

amb l’antelació suficient, les acreditacions provisionals o específiques que els mitjans 
de comunicació social hagin sol·licitat, juntament amb la llista de les persones 

acreditades. En el moment d’accedir al Palau, se’ls ha de lliurar l’acreditació provisional, 

un cop comprovada llur identitat, i demanar-los que lliurin al mostrador d’identificació 
un document identificatiu amb fotografia que han de recollir en retornar l’acreditació. 

 
3. La gestió de les acreditacions dels mitjans de comunicació és responsabilitat del 

Departament de Comunicació, que, amb l’acord previ amb el Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, les ha de distribuiri vetllar pel compliment 

de la normativa. 
 

Norma 12. L’acreditació de proveïdors 

 
1. El personal de les empreses auxiliars contractades, proveïdores habituals i de 

manteniment ha d’ésser proveït d’acreditacions lliurades pel Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.  

 
2. Les acreditacions dels proveïdors poden ésser: 

 
a) Fixes, a  títol personal. L’accés del personal habitual de serveis amb acreditació fixa 

del Parlament es regeix per la mateixa normativa que el del personal del Parlament: 

l’han de dur en un lloc visible i l’han de mostrar a requeriment dels Mossos d’Esquadra, 
dels uixers d’identificació o dels uixers dels serveis generals. 

 
b) Puntuals. El personal no habitual de serveis que hagi d’accedir al Parlament s’ha 

d’acreditar com una visita, d’acord amb el procediment de la norma 2, amb la sol·licitud 
i l’autorització prèvia per escrit del departament responsable. Els proveïdors han de dur 

l’acreditació subjecta en un lloc visible mentre siguin a l’interior del Palau i l’han de 
retornar en sortir-ne. 

 

 
CAPÍTOL IV. LA SEGURETAT AMB MOTIU DE SESSIONS PLENÀRIES I ACTES 

COMMEMORATIUS 
 

Norma 13. Disposicions especials per als dies de sessió plenària i actes 
commemoratius 

 
1. Els dies de sessió plenària commemorativa o especial, i durant les recepcions ofertes 

per la Mesa i el president del Parlament, només és permesa l’entrada al Palau a les 

persones que presentin llur invitació personalitzada i acreditin llur identitat. Per a poder 
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entrar al Palau, aquestes persones han de passar pels sistemes de control de seguretat 
en els termes que disposa la norma 2. 

 
2. El Departament de Relacions Institucionals ha de facilitar una relació de les persones 

convidades a assistir als actes que se celebrin al Palau, amb l’antelació suficient, al 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i al cap de la dotació del Cos 

de Mossos d’Esquadra. 
 

3. Les visites i els convidats en dies de sessions plenàries i en comissions estan subjectes 

als criteris que estableix el procediment per a l’acreditació de visites i convidats en dies 
de sessió plenària i en comissions, aprovat per acord de la Mesa del Parlament de l’11 

de febrer de 2014 (annex 4).  
 

Norma 14. Mesures de seguretat complementàries 
1. Com a mesura de seguretat complementària, el Parlament, des que ho va acordar la 

Mesa  el 9 de març de 1999, pot limitar, per acord de la Mesa, del president del 
Parlament o de la persona en qui delegui, l’accés al Palau i les visites que reben els 

membres de la cambra quan es produeixen manifestacions davant la seu del Parlament, 

especialment si és reunit en Ple o en comissió, o en altres situacions excepcionals que 
es puguin produir.  

 
2. Les visites que hagin d’accedir al Parlament en les situacions a què fa referència 

l’apartat 1: 
 

a) Només es poden rebre als locals dels grups parlamentaris, als despatxos dels 
portaveus o als despatxos annexos. 

b) Han d’anar acompanyades, a l’entrada i a la sortida, per funcionaris del Parlament, 

per personal dels grups parlamentaris o pel membre que els rep. 
c) No poden circular lliurement per les dependències de la cambra.  

 
3. Si es produeixen incidents amb les visites rebudes en les situacions a què fa referència 

l’apartat 1, el membre que rep la visita n’és responsable i, consegüentment, s’aplica el 
que disposen els articles 234, 235, 244 i 245 del Reglament del Parlament. 

 


	Temari uixers v2
	Pla de prevenció de riscos laborals
	Pla d'emergència del Parlament de Catalunya
	Protocol de primers auxilis del Parlament de Catalunya
	02.Actualitzacio_normes_per_publicar

