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DECLARACIÓ D’ACTIVITATS          FOR/GEN/018 

Dades personals 

Nom: 1r Cognom: 2n Cognom: 

Telèfon de contacte: Adreça electrònica: 

Dades professionals 

  PDI   (Especifiqueu tipus) 

  PAS   (Especifiqueu categoria i plaça) 

  Investigador   (Especifiqueu any de doctorat) 

  Becaris de col·laboració1 (Especifiqueu tipus) 

Facultat / Centre: Departament / Servei / Unitat: 

Edifici / s: Ubicació habitual  (zona, pis, número de despatx, número de laboratori, ...): 

Altres possibles ubicacions (PCB, Hospitals, Centres d’investigació, ...): 

Dades de recerca 

Grup de recerca: Línia de recerca: 

Investigador principal del projecte: Projecte de recerca: 

Tasques: % Temps aproximat de dedicació  (considereu la situació habitual, calculada sobre un total del 100%) 

    Administració i gestió:       % 

    Docència en aula:         % 

     Sortides de camp:         % 

     Recerca documental:     % 

    Altres tasques      % 

Especifiqueu:       

1 Regulats pel RD 1493/11, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d’inclusió al Règim General 
de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació. 
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Breu descripció de tasques: 

Zones a les que accedeix o en les que desenvolupa les seves tasques: 

    Despatx / Oficina   

    Aulari     

   Altres (especifiqueu):   

Identificació dels possibles factors de risc: 

En el cas que un apartat no us sigui d’aplicació, passeu a l’apartat següent. 
Marqueu en cada apartat totes les caselles que considereu que corresponen a la vostra feina habitual 

Factors de risc ergonòmics: 

   Treball amb ordinador més de 4h/dia ó 20 h/set      Especifiqueu:  

   Altes exigències visuals                                            Especifiqueu: 

 Altres:                                                                        Especifiqueu: 

Equips de treball: 

Tasques de 
gestió 

   Ordinador de sobretaula            Ordinador portàtil 

      Tauleta              Altres     
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Altres factors de risc detectats: 

    Soroll     

    Vibracions    

        Temperatura     

    Factors relacionats amb l’organització, contingut o execució     

    Viatges i participació en seminaris / congressos, etc.   

Sortides de camp a museus, biblioteques o similars (sortides  urbanes)    

    Altres:   

Altres observacions: 

Faig constar que les dades aquí indicades són certes i em comprometo a notificar a l’OSSMA qualsevol 
modificació en la meva ubicació, tasques o activitats assenyalades 

Data Signatura del treballador 

http://www.ub.edu/ossma
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