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0.   Introducció 
 

Aquesta memòria anual resumeix les activitats realitzades en matèria de prevenció 
de riscos laborals a l’Institut del Teatre durant l’any 2015 d’acord amb allò establert 
a la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
 

 
 
1.   Avaluació de riscos laborals 
 

S’han realitzat les següents avaluacions específiques: 

 Mesures dels nivells de soroll d’aules de moviment de l’Institut del Teatre a 
Barcelona (aules P4.S5, P4.S6 i P4.S8). 

 Condicions termohigromètriques del Centre Territorial del Vallès (06/2014).  

 Condicions termohigromètriques del Centre Territorial del Vallès (07/2014).  

 Avaluació de riscos dels espectacles d’ITDansa: Wad Ras, Minus 16 i Un 
Ballo.  

 
També es va realitzar visita a les instal·lacions de «Sol Picó» (La Piconera) amb 
l’objectiu de verificar les condicions de seguretat d’aquest espai i recomanar 
actuacions de millora, donat que algunes classes de l’Institut del Teatre s’havien de 
realitzar allà durant l’any 2015. 
 
La revisió de l’avaluació de riscos continuarà durant l’any 2016 mitjançant revisions 
de les avaluacions de riscos dels Centres Territorials (d’acord amb les prioritats 
considerades per la Diputació de Barcelona). 
 
 
 

2.   Mesures preventives realitzades 
 

A les taules següent s’enumeren les activitats preventives realitzades per eliminar, 
reduir o controlar els riscos: 
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Ubicació Descripció Risc Mesura preventiva 
Data 
realització 

Terrassa - Sala Maria Plans

Accés a equips de 
climatització en coberta 
sense protecció 
perimetral 

Caigudes a diferent 
nivell 

Senyalitzar la prohibició 
d’accedir (cartell) 

15/01/2015 

Terrassa - Sala Maria Plans

La sortida d’emergència 
guia l’evacuació cap a 
un espai de l’edifici que 
està tancat els caps de 
setmana. 

Impossibilitat 
d’evacuació 

Col·locar panells 
informatius mòbils els 
caps de setmana 
redirigint l’evacuació 

18/02/2015 

Terrassa - Edifici Bombers 
Porta evacuació a 
exterior (carrer) 

Evacuació 
impossible 

Col·locar senyal indicant 
que és una sortida 
d’emergència per evitar 
que emmagatzemin 
materials. 

27/03/2015 

Terrassa - Edifici Principal 
Altell on 
s’emmagatzemen 
materials 

Caigudes a diferent 
nivell 

Col·locar punts 
d’ancoratge 

25/03/2015 

Terrassa - Edifici Principal 
Altell on 
s’emmagatzemen 
materials 

Caigudes a diferent 
nivell 

Col·locar punts 
d’ancoratge 

07/04/2015 

Terrassa - Aula altell Treballs en pinta 
Caiguda objectes, 
cops… 

Senyalitzar   18/02/2015 

Terrassa - Edifici Bombers 
Ús productes químics 
en taller 

Projecció partícules Rentaulls d’emergència 13/04/2015 

Barcelona - Soterrani 4 
Escales vertical a aules 
S4.S5 a S4.S9 

Caigudes a diferent 
nivell 

Cartell informant de l’ús 
als usuaris 

29/04/2015 

BCN. Soterrani 3 taller 
manteniment 

Esmeril sense resguard Atrapaments Canviar màquina 27/08/2015 

BCN. Soterrani 3 taller 
manteniment 

Trepant sense resguard Atrapaments Canviar màquina 27/08/2015 

BCN. Soterrani 3 taller 
manteniment 

Ingletadora sense 
marcat CE 

Talls Canviar màquina 27/08/2015 

General 
Empleats que 
necessiten EPI i no hi 
disposen actualment. 

Talls, cops… Lliurar EPI 15/07/2015 

Barcelona - Planta 0 
Condicions tèrmiques 
no adequades. 

Estrès tèrmic Canviar accés 27/08/2015 

Barcelona - Soterrani 2 
Condicions tèrmiques 
no adequades. 

Estrès tèrmic Canviar accés 27/08/2015 

Barcelona - Planta 0 
Rampa accés elevador 
mobilitat reduïda. 
Desnivell no senyalitzat 

Caigudes Barana 27/08/2015 

Barcelona - Soterrani 1 
arxiu MAE 

Forat al terra Caigudes Arranjar 27/08/2015 

Barcelona - Planta 1 OM 
Circulació sense llum 
per escala 

Caigudes 
Senyalitzar 
fotoluminiscent 

27/08/2015 

Barcelona - Planta 5 OM 
Porta directe a escala 
vertical 

Caigudes 
Senyalitzar existència de 
risc en paret d’accés 
(sobre la porta) 

27/08/2015 

Barcelona - S2. Taller de 
construccions 
escenogràfiques 

Màquines fixes (3 
parets) 

Projecció partícules 
Senyalitzar obligació ús 
ulleres  

27/08/2015 

BCN - Planta 6 
Finestres no tanquen 
correctament 

Condicions 
termohigromètriques

Marc + Finestra 27/08/2015 
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Ubicació Descripció Risc Mesura preventiva 
Data 
realització 

BCN- Planta 4. Aula 
laboratori 

Productes químics 
perillosos sense espai 
per emmagatzemar 

Contacte corrosius Armari nou 27/08/2015 

Barcelona - S2. Taller de 
construccions 
escenogràfiques 

Falta definició espais de 
treball 

Atrapaments 
Pintar línia 1 metre per 
darrere de màquines 
fixes 

27/08/2015 

BCN - P6.04 Despatx 
Llum reflectida a a 
pantalla de visualització 
de dades 

Confort visual Canvi distribució mobiliari 27/08/2015 

BCN - Exterior 
Les persones salten per 
damunt cèl·lula detecció

Cops i atrapaments 
Col·locar sistema per 
evitar atrapaments 

27/08/2015 

BCN - Vestidors 

Lavabos que cedeixen 
com a conseqüència del 
seu pes i l’ús que en fan 
els usuaris 

Caiguda d’objectes Assegurar estabilitat 27/08/2015 

BCN - P3.T6 Camerino 
Part d’armari a poca 
alçada 

Cops 
Retallar armari fent-lo 
pujar a 2 metres 

27/08/2015 

BCN - Despatx P5.05 Sol·licitud faristol Confort postural Adquisició faristol 27/08/2015 

Vic General 
Revisar 
senyalització 
evacuació 

Actuacions en cas 
d’emergència 

01/07/2015 

Barcelona-Soterrani 2 Porta exterior vehicles Atrapaments / Cops 
Col·locar sistema per 
evitar atrapaments 

27/08/2015 

Terrassa - EB Escala 2 
Llum escala sense 
interruptors 

Evacuació 
impossible 

Assegurar llums enceses 30/11/2015 

Terrassa - EB Pinta aula 
escenari 

Biga a baixa altura Cops   Senyalitzar- Protegir biga. 30/11/2015 

Terrassa - Edifici Principal 
Sortida altell magatzem, 
Planta 3 Escala 3 i Sala 
Maria Plans   

Elements estructurals a 
baixa alçada 

Cops  Senyalitzar- Protegir biga. 30/11/2015 

Terrassa - EP Planta 1ª 
Escala 3 

Escala sense 
passamans 

Caigudes Col·locar passamans 30/11/2015 

Terrassa - P Escala accés 
cafeteria 

Escala sense 
passamans 

Caigudes 
Col·locar passamans dos 
cantons 

30/11/2015 

Terrassa - EP Escala 
interior biblioteca 

Escala sense 
passamans 

Caigudes Col·locar passamans 30/11/2015 

Terrassa -  EP Planta 
entresol escala 3 

Escala sense 
passamans 

Caigudes Col·locar passamans 30/11/2015 

EB Planta 3 Escala vestíbul
Escala sense 
passamans 

Caigudes Col·locar passamans 30/11/2015 

Terrassa - Aula escenari. 
Pinta 

Accés directe a escala 
vertical 

Caigudes a diferent 
nivell 

Col·locar porta 30/11/2015 

Terrassa - Aula 32 
Espai en alçada sense 
protecció perimetral 

Caigudes a diferent 
nivell 

Col·locar barana, porta i 
escala vertical 

30/11/2015 

Terrassa - General 
Deficiències en la 
senyalització 
d’emergència 

Evacuació 
Col·locació senyals 
d’acord amb projecte 

30/11/2015 

Terrassa - Edifici bombers - 
Planta 2. Passarel·la vidre 

Petit esglaó per accedir 
a passarel·la 

Caigudes Senyalitzar perill 30/11/2015 

Terrassa - EB Planta baixa 
sala calderes taller i EP 
Planta golfes 

Falta senyalització 
accés 

General 
Senyalitzar "Sala 
màquines - Caldera a 
gas" 

30/11/2015 

Terrassa - Planta 2. Sala 
Maria Plans 

Accés a cabina 
Caigudes a diferent 
nivell 

Nova escala vertical 30/11/2015 

Terrassa - Planta 2. Sala 
Maria Plans 

Quadre elèctric obsolet 
- deficient 

Risc elèctric 
Cal adequar o canviar 
quadre elèctric 

30/11/2015 
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En total es van realitzar durant l’any 2015 un total de 44 millores preventives.  
 
A la taula següent podem veure l’evolució dels últims 4 anys, amb el nombre de 
millores preventives anuals (en 4 anys, 222 actuacions): 
 

 

MILLORES PREVENTIVES REALITZADES 

2012 2013 2014 2015 

57 82 39 44 
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No hi ha dades exactes d’anys anteriors, però, per exemple, a l’any 2011 hi ha 
comptabilitzades una desena de millores preventives realitzades. 
 
Actualment resten més de 150 millores planificades, pendents d’executar. El document 
«Planificació preventiva» (actualitzat contínuament, quan es detecten nous riscos o 
s’eliminen d’existents) incorpora el llistat complet.  
 
 
 
3.  Plans d’emergència (Plans d’autoprotecció) 
 

S’han realitzat actuacions que incideixen en: 

- La gestió i l’organització de les actuacions en cas d’emergència (mitjans 
humans). 

- Les condicions de les instal·lacions i els edificis (mitjans tècnics).  

- La documentació associada a les actuacions (Plans d’autoprotecció i 
emergència). 

 

> En relació amb l’organització del pla d’emergència: 

a. S’ha fet difusió de les instruccions d’emergència entre els docents i els 
alumnes de totes les Escoles de l’Institut del Teatre. A l’EESA/CPD, per 
exemple, s’ha inclòs la informació d’actuacions en cas d’emergència a l’Agenda 
2015-2016 que es lliura als estudiants. 

 

b. S’han realitzat simulacres en els tres centres de treball: 

- A Barcelona es van fer dos simulacres (matí i tarda) el dia 19/02/2015.  

- Al Centre del Vallès es va realitzar un simulacre el dia 12/11/2015. 

- Al Centre d’Osona es va realitzar un simulacre el dia 01/12/2015. 



 

14/01/2016  Memòria │ Prevenció de riscos laborals 2015 
  6 /14 
 

 

 

c. S’han creat nous Equips d’emergència (Terrassa) o s’han refet els existents 
(Barcelona i Vic), i s’ha iniciat la formació dels membres que hi formen part en 
les actuacions correctes davant d’emergències (Equips d’intervenció, Equips de 
primers auxilis, etc.). 

 

> En relació amb les instal·lacions (actuacions més rellevants): 

- Senyalització de les vies d’evacuació i dels equips contraincendi del Centre 
del Vallès. 

- Senyalització dels equips contraincendi del centre de Barcelona (resta 
pendent, des de 2014, completar la senyalització d’evacuació del centre de 
Barcelona).  

 

> En relació amb la documentació (actuacions més rellevants): 

- Realització del Pla d’Autoprotecció del Centre del Vallès. 

- Presentació a la plataforma Hermes (Generalitat de Catalunya) del Pla 
d’autoprotecció del Centre del Vallès. Resta pendent d’homologació. 

- Actualització del Pla d’emergència del Centre d’Osona. 
 
 
 
 

4.   Sinistralitat laboral 
 

Les dades de sinistralitat laboral a l’Institut del Teatre queden resumides a les 
següents taules: 

 
 

ACCIDENTS DE TREBALL AMB BAIXA  

2011 2012 2013 2014 2015 

5 3 6 9 4 
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Tots els accidents de treball amb baixa han estat considerats lleus per la mútua 
d’accidents.  
 
 

Si considerem els índex (és a dir, les dades relatives) és el millor any en termes 
relatius dels últims cinc anys. 
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ÍNDEX DE FREQÜÈNCIA ACUMULAT (IF) 

Indica el nombre d’ accidents ocorreguts per cada milió 
d’hores treballades 

IF = Nº accidents x 1.000.000 / Nº hores treballades 
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Aquesta dada, però, no es pot considerar derivada de les millores realitzades en 
prevenció de riscos laborals aquest últims anys, sinó a simples variacions anuals, 
donat que la majoria d’accidents amb baixa estan associats als docents de 
moviment/dansa/interpretació i als instrumentistes; col·lectius sobre els que només 
es poden realitzar millores de prevenció de riscos laborals a mig-llarg termini 
(formació específica, etc.). 
 
 
D’altra banda, s’han patit 4 accidents de treball in itinere amb 118 jornades 
perdudes (no comptabilitzats a la taula següent, que indica el nombre de jornades 
perdudes associades als accidents de treball patits). 
 
 

 

JORNADES PERDUDES  

2011 2012 2013 2014 2015 

61 29 238 226 144 
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D’aquestes 144 jornades perdudes, 90 pertanyen a un únic accident de treball 
(patit per una persona que realitza pràctiques acadèmiques a ITDansa). 
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ÍNDEX  DE GRAVETAT ACUMULAT (IG) 

Indica el nombre de jornades perdudes per cada mil 
hores treballades 

IG = Nº jornades perdudes x 1000 / nº hores treballades  
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Per últim, continuen existint 5 casos de lipoatròfia semicircular. És necessari 
introduir canvis i millores en les condicions de treball per evitar que passi a ser una 
lesió crònica. 
 
 

 

5.   Vigilància de la salut 
 

Es realitza un canvi del Servei de Prevenció Aliè, passant a realitzar-se les 
activitats de prevenció de riscos associades a la Vigilància de la Salut per Egarsat 
SP (2015-2016).   
 
En relació amb els reconeixements mèdics es va fer, per primera vegada, un 
enviament personal per a cada un dels treballadors via correu electrònic on 
s’indicava quins protocols específics estaven associats als riscos detectats al seu 
lloc de treball. 
 
Aquest any s’han realitzat 148 exàmens de salut específics associats als riscos 
laborals (l’any 2014 es van realitzar 142): 
 

Reconeixements mèdics  2014 2015 

Periòdics (anuals) 121 113 

Inicials 15 29 

Personal sensible 6 6 

Total 142 148 

 
S’han utilitzat els següents protocols en funció dels riscos específics als que estan 
exposats els empleats: 
 

 Càrrega mental. 

 Esforç vocal. 

 Pantalles de visualització.  

 Estrès postural. 

 Treballs amb agents químics. 

 Exposició a pols. 
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 Exposició a soroll. 

 Moviments repetitius. 

 Manipulació de càrregues. 

 Conducció de vehicles. 

 Radiacions no ionitzants. 

 Risc de contacte accidental amb sang/secrecions humanes. 

 Treballs en altura. 

 
    

El Servei de Prevenció Aliè va realitzar una revisió exhaustiva a la cerca de nous 
casos de lipoatròfia a tots el personal, sense que es detectessin nous casos de 
lipoatròfia. 
 
 

La valoració d’aquest servei (reconeixements mèdics) per part dels empleats ha 
millorat molt des de què l’Institut del Teatre va començar a realitzar enquestes de 
satisfacció l’any 2013, passant de correcte (5,5) a molt bé (7,7) en 2 anys: 
 

Any 0-2 3-4 5 6 7 8 9-10 
        

2013   5,5     

2014    6,8    

2015     7,7   

 
Aquesta valoració per part dels treballadors és especialment positiva en el cas de 
la Unitat Mòbil que realitza els reconeixements mèdics a Barcelona que ha obtingut 
una puntuació global de 8,5. 
 
D’altra banda s’ha realitzat una campanya de vacunació contra la grip en la que 
han participat 8 empleats. 
 
 
 

6.   Documentació elaborada 
 

6.1 Procediments de gestió de la prevenció de riscos laborals 

Aprovació del «Pla de prevenció de riscos laborals de l’Institut del Teatre» 
(20/03/2015) i lliurament a tots els empleats (20/04/2015). El Pla de prevenció 
és el document bàsic que ha de servir a l’Institut del Teatre per integrar 
l’activitat preventiva en el seu sistema general de gestió.  

Aprovació del procediment «Gestió dels equips de protecció individual». 

Encara que l’any 2013 es va aprovar per Decret el procediment per assegurar 
la Coordinació d’activitats empresarials en matèria preventiva amb empreses 
externes, no s’està realitzant aquesta coordinació d’activitats empresarials 
actualment (per qüestions d’organització de la Secció Tècnica que ha assumit 
la responsabilitat de realització de la coordinació). Per últim, no existeix el 
control d’accessos necessari per assegurar el compliment del Reial Decret 
171/2004. 
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6.2 Informes i estudis 

S’han realitzat diferents informes i estudis específics en relació amb possibles 
riscos detectats. Els més rellevants: 

 Informe de seguiment «Avaluació dels nivells de soroll a les aules de 
moviment». 

 Informe «Estratègia de mesura i valoració de l’exposició a soroll. Aules de 
moviment». 

 Estudi accessibilitat al centre de Barcelona. 

 Projecte de senyalització d’evacuació i contraincendi del centre d’Osona. 

 Revisió informe de seguretat Centre Territorial d’Osona. 

 Revisió informe de seguretat Centre Territorial del Vallès. 

 Informes de simulacre del centre de Barcelona. 

 Informe de simulacre del Centre del Vallès. 

 Informe de simulacre del Centre d’Osona. 

 

6.3 Guies, protocols i altres 

Aprovació d’un nou «Protocol per a la protecció de l’embaràs i la lactància 
natural a la Diputació de Barcelona». 

Es realitza el «Plec de clàusules tècniques que regiran la contractació del 
servei de manteniment i conservació dels desfibril·ladors semiautomàtics de 
l’Institut del Teatre ubicats en la seu de Barcelona i en el Centre Territorial del 
Vallès». 

Es col·labora amb la Secció de Desenvolupament i Processos en l’elaboració 
de plecs i convenis (IBI Stage, Varela Producciones...), incorporant les 
clàusules i la documentació de prevenció de riscos laborals necessari a cada 
plec i conveni.  

 

6.4 Tríptics i altres documents divulgatius 

S’han realitzat els següents cartells: 

 Normes de seguretat per accés a la coberta (accessible des del Teatre 
Alegria, Centre Territorial del Vallès). 

 Informació d’actuacions per a ús de desfibril·ladors (Tècnics de Teatre de 
Barcelona). 

 Informació de riscos del soroll per al taller de construccions 
escenogràfiques (Barcelona). 

 Normes de seguretat per ús d’arnesos a l’entresolat del magatzem 
(Centre del Vallès). 

 Ús d’escales verticals fixes a les aules del Soterrani 4 (Barcelona) 

 Actuacions per usuaris en cas d’emergència i evacuació (Centre 
d’Osona). 

 Etc. 
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S’ha elaborat la següent documentació: 

 Normes per a treballar al laboratori (EESA/CPD). 

 Normes d’actuació per a emergències (Agenda EESA-CPD). 

 Nou tríptic de protecció de la maternitat i la lactància. 

 Instrucció. Canvi de tòner d’impressora. 

 Etc. 

 
 
7.   Formació  
 

La formació en prevenció de riscos laborals s’ha centrat en tres àrees diferents: 

- Formació dels membres dels equips d’emergència: primers auxilis, 
intervenció, ús de desfibril·ladors, etc. 

- Formació dels riscos específics als que estan exposats el personal 
administratiu i de suport (manipulació de càrregues, etc.) i docents (soroll, ús 
de màquines, etc.). 

- Formació específica per a aquells col·lectius amb necessitats de formació 
teòrica - pràctica molt específica, com els instrumentistes. 

 
 

Curs Hores 

Seguretat en màquines 2 

Gerència. Pla de prevenció: funcions i responsabilitats 1 

Exposició a soroll (2 cursos)  2 

Primers auxilis  4 

Ascensors. Actuacions segures (3 cursos) 1 

Higiene postural i manipulació manual de càrregues  2 

Prevenció de riscos Laborals. Moviments repetitius (2 cursos) 2,5 

Riscos laborals específics en els treballs tècnics de l’espectacle 
en viu (on line - ESTAE)  

20 

Treballs en oficines (on line) 1,5 

Pantalles de visualització de dades (on line)  1,5 

Equips de primera intervenció (2 cursos) 4 

Cap d’emergència i Cap d’intervenció (Pla d’Autoprotecció) 1,5 

Ús de desfibril·ladors (3 cursos) 2 

 
En quatre anys (2012-2015) la formació en prevenció de riscos laborals del 
Personal Administratiu i de Suport  (PAS) ha passat de ser inexistent  (inferior  al 
8%) a estar formats gairebé al 100% en relació amb els diferents riscos del seu lloc 
de treball (seguretat en oficines, treballs en altura, manipulació de càrregues, etc.). 
Alguns exemples: 
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PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SUPORT 
Percentatge d’empleats 
formats per col·lectius 

Lloc de treball Cursos  
Desembre 

2011 
Desembre 

2015 

Seguretat en oficines 8,5 95 
Administració i gestió 

Ús pantalles visualització dades 8,5 95 

Seguretat en oficines 20 88,8 

Ús pantalles visualització dades 20 88,8 Biblioteca 

Manipulació càrregues 20 88,8 

Seguretat en oficines 8 72 Direcció / 
comandaments Ús pantalles visualització dades 8 66 

Seguretat en oficines 0 100 
Informàtics 

Ús pantalles visualització dades 0 100 

Treballs en altura 0 100 

Risc elèctric 0 100 

Manipulació càrregues 0 100 
Manteniment 

Seguretat en ús de màquines  0 100 

Recepció (prevenció de riscos) 0 50 
Subalterns 

Manipulació càrregues 37 62 

Seguretat en oficines 0 80 

Manipulació càrregues 29 100 
Suport centre 
documentació 
(subalterns) 

Ús pantalles visualització dades 0 60 

Treballs en altura 0 100 

Risc elèctric 0 100 

Manipulació càrregues 0 100 

PRL - Tècnics de teatre 40 100 

Tècnics de teatre 

Seguretat en ús de màquines  0 100 

 
Caldrà, en propers anys fer formació de reciclatge i millorar la formació realitzada 
fins ara (que ha estat fonamentalment a cost zero aprofitant, per exemple, els 
requisits establerts a diferents Plecs). 
 
Continua sent prioritari iniciar la formació específica en prevenció de riscos laborals 
per a docents i instrumentistes (gairebé el 100% dels accidents de treballs amb 
baixa pertanyen a aquests col·lectius).  

 

DOCENTS  
Percentatge d’empleats 
formats per col·lectius 

Lloc de treball Cursos  
Desembre 

2011 
Desembre 

2015 

Docents moviment - 
dansa 

Exposició a soroll 0 21 

Moviments repetitius (part teòrica) 0 80 
Instrumentistes 

Exposició a soroll 0 68 

Seguretat en oficines 0 18 Direcció / 
comandaments Ús pantalles visualització dades 0 18 
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L’any 2015 s’ha iniciat la formació de prevenció de riscos laborals per 
instrumentistes (moviments repetitius i higiene postural). És prioritari continuar amb 
aquests cursos, així com planificar la formació en relació amb la resta de riscos 
detectats per aquests col·lectius específics de l’Institut del Teatre (ús de la veu, 
etc.). 
 
D’altra banda, els percentatges de formació en prevenció de riscos laborals del 
personal docent és per aquells riscos indicats a la taula anterior molt baixos per la 
falta d’assistència per part dels treballadors a cursos planificats i realitzats.  
 
 

 
8.   Informació i sensibilització 
 

Com a part del procés de sensibilització envers la prevenció de riscos laborals, 
s’han realitzat els següents comunicats per correu electrònic: 

- Recordatori emergències: punt de trobada, falques i accés a equips 
contraincendi. 

- Memòria de Prevenció de riscos laborals de l’any 2014. 

- Pla de prevenció de riscos laborals de l’Institut del Teatre. 

- Postura correcte davant l’ordinador i exercicis (vídeo Diputació Barcelona). 

- Informació indicant la necessitat de comunicar situació d’embaràs o 
lactància.  

- Informació actuació emergències (evacuació / confinament) per docents i 
alumnes de l’ESAD. 

- Informació actuació emergències (evacuació / confinament) per personal de 
l’EESA/CPD i CSD.  

   
També s’ha lliurat a tota els empleats la següent documentació en format paper: 

- Document "Seguretat viària" (editat per la Diputació de Barcelona) amb 
informació dels accidents in itinere patits per personal de l’Institut del 
Teatre. 

- Document "Lipoatròfia semicircular" (editat per la Generalitat de Catalunya). 
Aquesta última actuació complementada amb un sessió informativa que 
s’ha realitzat a l’auditori per a tots els empleats en relació amb la lipoatròfia 
semicircular (9 assistents). 

 
Altres actuacions de sensibilització rellevants han estat el recordatori per part de 
Gerència de recordar l’obligació de fer la formació específica en prevenció de 
riscos laborals i la realització d’una enquesta de possibles millores per a 
l’accessibilitat al centre de Barcelona. 
 
Entre les accions de sensibilització cal destacar la presentació al Consell de 
Direcció del Pla de prevenció de l’Institut del Teatre.  
 

Per últim, s’ha iniciat la revisió completa de l’espai dedicat a la prevenció de riscos 
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laborals a la intraIT, que ha passat a formar un bloc independent (fins ara es 
trobava inclosa la informació dins l’apartat de Recursos Humans). L’objectiu és 
facilitar l’accés la informació disponible, fent més accessible aquelles qüestions 
pràctiques, especialment les relacionades amb la participació i la comunicació.  

 
 

 
9.   Reunions Comitè de Seguretat i Salut 

 
Es realitzen sis reunions ordinàries del Comitè de Seguretat i Salut on es 
desenvolupen i aproven les diferents qüestions que formen part d’aquesta 
memòria.  
 
El fet més rellevant  és l’aprovació del Pla de prevenció de riscos laborals de 
l’Institut del Teatre. Altres qüestions importants són l’aprovació d’un nou 
procediment de treball (gestió d’equips de protecció individual) i haver donat 
compte d’una nova Planificació preventiva. 
 
Els acords realitzats en aquestes reunions es troben accessibles a la intraIT 
[Prevenció de riscos laborals > Comitè de Seguretat i Salut (acords)]. 

http://intrait/prevrisclaborals/comite.asp

