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Comunicación interna 

 

Ao servizo de prevención de riscos laborais 

Remitirase á oficina do Servizo de Prevención de Riscos Laborais copia da notificación do incidente 
(DRPRL-07-01), de forma inmediata, unha vez que se teña recibo. 
 
Teléfono 

 986 813 605 

 

Fax 

 986 813 427 

Email 

sprl@uvigo.es 

Enderezo 

Edificio Isaac Newton. Bloque C, Andar Alto. 
Campus Universitario Lagoas-Marcosende Vigo 
(Pontevedra) 36310 

 

Aos responsables de cada Centro 
Remitirase ao Decano/a, ao Director/a de cada centro afectado, así como ao Administrador/a afectado 
de Centro, de forma inmediata, unha vez que se teña recibido. 
 
 

Ao comité de seguridade e saúde 

A Xerencia incluirá na orde do día a relación de todas as notificacións que se teñan recibido, 
agrupándoas por períodos trimestrais. 
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Comunicación externa 
 

Á autoridade laboral competente por medio do sistema delt@ 

Esta comunicación é de aplicación só para os casos de accidentes (incidentes con danos persoais). 
 
Accidentes sen baixa médica 
Nos primeiros cinco (5) días hábiles de cada mes, notificaranse a relación de accidentes habidos no 
mes anterior. 
 
Accidentes con baixa médica 
Nun prazo inferior a cinco (5) días hábiles tras o accidente. 
 

Accidentes graves ou moi graves, finamento, ou que afecten a máis de catro (4) 

traballadores/as 

Nun prazo inferior ás vinte catro (24) horas tras o accidente. 
 

Outras Comunicacións Externas 
 

As empresas externas afectadas 
No caso de que o persoal afectado no incidente fose doutra empresa, remitirase copia da notificación do 
incidente (DRPRL-07-01) á mesma, de forma inmediata, unha vez que se teña recibido. 
 
 
 
A denominación de INCIDENTE, engloba tanto aos accidentes, coma aos accidentes en branco, tamén 
denominados cuasiaccidentes ou incidentes. 
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