
Instruccions per accedir a la UOC per rodatges

Pasos previs

1. Avisar a Serveis Transversals (accés a JIRA aquí).
Verificar si l’espai del rodatge està disponible i garantir que apareixeu al llistat d’accés el
dia del rodatge.

2. Emplenar el document Seguiment de rodatges

Proveïdors: fer la Coordinació d’Activitats Empresarials
(CAE)

Els proveïdors, han de fer la Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE):

1. Si el proveïdor és una empresa:

● Passar format de dades necessàries per donar d’alta a CTAIMA CAE en cas de
nous proveïdors (baixar document i enviar al proveïdor).

● El proveïdor ha d’enviar el document omplert amb les dades inicials a
salut@uoc.edu

● El proveïdor haurà de seguir les instruccions recollides al document per pujar la
documentació de prevenció a la plataforma.

2. Si el proveïdor és un autònom:

● Demanar si té treballadors/es a càrrec o bé té contractat un servei de prevenció aliè. Si
és que sí a qualsevol d’aquestes opcions, es faran els mateixos passos que si el
proveïdor és una empresa (punt 1).

● Si el proveïdor és autònom sense treballadors i ha assumit la prevenció, passar contacte
al Servei de prevenció (salut@uoc.edu) indicant aquesta informació o bé fer arribar
aquest zip indicant al proveïdor que se li fa arribar:
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https://suport.uoc.edu/servicedesk/customer/portal/12/create/175
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bt-s-r5vkIHKCcveX2S5cJi0FSOBk0A2jZpJZtOkaJQ/edit#gid=0
https://www.ctaimacae.com/es-ES/
https://drive.google.com/file/d/135L8LNoSN1HTlRpla40fDBONQJdTE3Ig/view
mailto:salut@uoc.edu
https://drive.google.com/file/d/135L8LNoSN1HTlRpla40fDBONQJdTE3Ig/view
mailto:salut@uoc.edu
https://drive.google.com/file/d/1VcO5gNPN96VLPXkV1ty9krCIioQCu6vk/view?usp=sharing


1. Informació preventiva de la UOC

1.1. Normes bàsiques de seguretat: document a tornar signat, si-us-plau.
1.2. Tríptic d'informació d'emergències
1.3. Entrega i rebut de la documentació: document a tornar signat, si-us-plau
1.4. Document de coordinació COVID: document a tornar signat, si-us-plau

2. Documentació a aportar de prevenció de Riscos laborals:
○ Com a proveïdor autònom, que no te treballadors/es a càrrec i assumeix la

prevenció , preguem ens signis la Declaració Responsable que t'adjuntem
indicant a l'apartat de "Descripció de les activitats" que ets autònom sense
treballadors.

○ Enviament del darrer rebut d’autònoms (a actualitzar a cada nou rodatge).
○ Enviament de pòlisa i rebut de pagament de l’assegurança de Responsabilitat

Civil vigent.

Si tens dubtes sobre si ja s’ha dut a terme la Coordinació d’Activitats Empresarials amb el teu

proveïdor, consulta-ho a salut@uoc.edu.

Documentació per a visites

Per a les visites (entrevistat/da, consultors/es, PDC, estudiants/tes i qualsevol visita que rebem
a la UOC), se’ls hi ha de proporcionar aquest document relatiu a mesures enfront la COVID-19.

Aquestes visites s’hauran de llegir el document i l’hauran de tornar signat (només la tercera
pàgina).
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https://docs.google.com/document/d/1AuvkugqgB5TG3O-TrlRZacNG1Dx7y-6ygzeX7YR0cqA/edit?usp=sharing

