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Servizo de Prevención 
de Riscos Laborais 

Edificio Isaac Newton 
Campus de Vigo 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 605 
www.uvigo.es 
sprl@uvigo.es 
 

 
Tipoloxía de traballos/servizos 

 
Traballos/servizos de tipo I 
Aqueles traballos que non supoñen a realización de actividades xeradoras de risco significativo e se 
caracterizan por desenvolver o traballo nas instalacións da Universidade de Vigo de forma puntual e de 
duración temporal curta. 
 
Traballos/servizos de tipo II 
Aqueles que reúnan calquera dos requisitos indicados na seguinte páxina.  
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- Traballos/servizos perigosos ou de risco especial: 
Traballos con exposición a radiacións ionizantes. 
Traballos con exposición a axentes tóxicos ou moi tóxicos, e en particular a axentes canceríxenos, 
mutaxénicos ou tóxicos para a reprodución. 
Actividades en que interveñen produtos químicos. 
Traballos con exposición a axentes biolóxicos. 
Actividades de manipulación e utilización de explosivos. 
Actividades de mergullo. 
Actividades en obras de construción, escavación, movementos de terras e túneles, con risco de caída de 
altura ou soterramento. 
Utilización de gases. 
Traballos que produzan concentracións elevadas de po silíceo. 
Traballos con riscos eléctricos. 
Traballos en altura. 
Actividades, operacións e procesos de instalación, mantemento e reparación de ascensores e 
montacargas. 
Actividades, operacións e procesos de instalación, mantemento e reparación de aparatos de elevación 
distintos aos anteriores. 
Actividades, operacións e procesos en espazos confinados. 
Actividades, operacións e procesos con equipos de traballo automotores, e equipos de elevación de 
cargas. 
Actividades, operacións e procesos con carretillas automotoras de manutención con condutor a bordo. 
Actividades, operacións e procesos en instalacións frigoríficas. 
Actividades, operacións e procesos con traballos en quente. 
Actividades, operacións e procesos en atmosferas explosivas 
Actividades, operacións e procesos con amianto. 

 
- Traballos/servizos que o Servizo de Prevención de Riscos Laborais da Universidade de Vigo 

determine de tipo II por calquera outra circunstancia que estime oportuna. 
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Especificacións sobre a documentación relativa á coordinación de actividades 

empresariais. 

Documentación a entregar á contrata ou parte externa 

Para os traballos/servizos de tipo I: 
 
- Entregarase o documento-rexistro “DRPRL-08-01: Aviso de entrega de documentación, e compromiso de 
información (tipo I)”. 
- Entregarase a instrución “IPRL-08-02: Información xeral sobre riscos e medidas preventivas da 
Universidade de Vigo”. 
- Entregarase a instrución “IPRL-21-01: Información xeral sobre comunicación de situación de embarazo 
ou período de lactación natural”. 
- Entregarase a información sobre as medidas de emerxencia. 

 
Para os traballos/servizos de tipo II: 

 
- Entregarase o documento-rexistro “DRPRL-08-02: Aviso de entrega de documentación, e compromiso de 
información (tipo II)”. 
- Entregarase o documento-rexistro “DRPRL-08-03: Información da empresa sobre os traballos a realizar 
(tipo II)”. 
- Entregarase a instrución “IPRL-08-02: Información xeral sobre riscos e medidas preventivas da 
Universidade de Vigo”. 
- Entregarase a instrución “IPRL-21-01: Información xeral sobre comunicación de situación de  embarazo 
ou período de lactación natural”. 
- Entregarase a información sobre as medidas de emerxencia. 
 

Documentación a recibir da empresa contratada ou parte externa 
Para os traballos/servizos de tipo I: 
 

- Recibirase o documento-rexistro “DRPRL-08-01: “Carta de aviso de entrega de documentación e 
compromiso de información” (tipo I). 

 
Para os traballos/servizos de tipo II: 
 

- Recibirase o documento-rexistro “DRPRL-08-02: “Carta de aviso de entrega de documentación e 
compromiso de información” (tipo II). 
- Recibirase o documento-rexistro “DRPRL-08-03: Información da empresa sobre os traballos a realizar 
(tipo II)”. 
- Recibirase toda a documentación que evidencie o cumprimento da información esixida na Aplicación de 
Xestión Documental de coordinación de actividades empresariais da Universidade de Vigo. 

 


