UIB

Universitat de les
Illes Balears
Servei de Prevenció

MEMÒRIA ANUAL DEL SERVEI DE PREVENCIÓ
Any 2013
1. ANTECEDENTS
El Servei de Prevenció es va crear l’any 1999. L’organigrama del Servei durant l’any 2013
ha estat el següent:
a) Fins a juny de 2013:
- Begoña Morey, Gerent de la UIB, responsable de gestionar el Servei de Prevenció
(Resolució 9758, FOU núm. 348), i presidenta del Comitè de Seguretat i Salut.
- Francesca Garcias, directora del Servei de Prevenció (Resolució 10342, FOU 367).
- Santiago Hernández, tècnic superior responsable de l’àmbit de Seguretat en el Treball i
de l’àmbit d’Higiene Industrial.
- Margalida Sastre, tècnica superior corresponsable de l’àmbit de Medicina del Treball.
- Margalida Terrasa, tècnica superior corresponsable de l’àmbit de Medicina del Treball.
- Maria Alomar, especialista en Infermeria del Treball (interina, a temps parcial).
- Maribel Taroncher, tècnica especialista.
b) A partir de juliol de 2013, després de l’elecció del nou Rector:
- Antoni Aguiló Pons, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, nou
responsable de gestionar el Servei de Prevenció (Resolució 10607, FOU núm. 383).
També presideix el Comitè de Seguretat i Salut, la composició del qual ha estat
modificada per la Resolució 10702 (FOU núm. 386).
- Carme Ramis Palmer, nova directora del Servei de Prevenció des de novembre de 2013
(Resolució 10856, publicada en el FOU núm. 393).
- La resta de personal continua amb les mateixes funcions.
Malauradament, a finals del 2012 va ser desdotada la plaça de tècnic superior d’ergonomia
i psicosociologia. L’especialitat d’ergonomia i psicosociologia no ha estat coberta en tot
l’any 2013, ni amb recursos propis ni externs. Cal recordar que un mateix tècnic de
prevenció no pot assumir les tres especialitats, fet que ens ha recordat la Conselleria de
Treball i la Inspecció de Treball en diverses ocasions (vegeu la “Guía de Actuación
Inspectora en Servicios de Prevención Propios”).

2. ACTIVITAT PREVENTIVA DESENVOLUPADA DURANT L’ANY 2013
A continuació s’exposen les tasques preventives planificades per a l’any 2013 (seguint les
pautes del Pla de prevenció de la UIB), i que varen ser aprovades pel Comitè de Seguretat i
Salut en data 14 de febrer de 2013, amb la indicació del grau de compliment assolit:
NOTA: s’han utilitzat les sigles següents: MA=Maria Alomar, FG=Francesca Garcias, SH=Santiago
Hernández, MS=Margalida Sastre, MTa=Maribel Taroncher, MTe=Margalida Terrasa, SP=tasca conjunta del
Servei de Prevenció, ext=una persona externa.
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2.1. Tasques de gestió d’àmbit general i d’integració de la prevenció a la UIB
Activitats planificades
- Assistència a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut.
- Convocar les reunions i redactar les actes.
Elaborar la memòria 2012 i la planificació 2013 del Servei.
Elaborar la memòria del Servei per a l’any acadèmic 2012-2013.
Assistència a les reunions de la Comissió de Formació (com a convidats).
Actualitzar el document de distribució de funcions preventives de la UIB i
publicació en el FOU.
Canviar el sistema d’acolliment de personal de nou ingrés: avaluació inicial
de riscs, lliurament d’informació de riscs, oferiment de reconeixement mèdic.
Implantar un sistema de coordinació entre la unitat mèdica i la unitat tècnica
per notificar els riscos laborals de cada persona.
Mantenir actualitzats els llistats de personal de la UIB i activitats preventives
realitzades amb cada treballador.
Actualització i manteniment de la pàgina web del Servei de Prevenció.
Tramitació i seguiment de projectes TIC per al Servei de Prevenció
Informe anual de sinistralitat (accidents laborals i malalties professionals)
Sol·licitar incentiu a la Seguretat Social per a empreses amb baixa sinistralitat
Comunicació de riscs laborals: s’han tramitat 7 comunicacions de riscs.
Coordinació d’activitats empresarials amb les entitats externes, segons el nou
procediment. Actualitzar la documentació i fer visites:
- Neteja (Klüh), Seguretat i vigilància (ISS), Empresa de residus (Adalmo),
Empresa fumigadora (Emdema), Manteniment informàtic (Osiatis).
- Bars/restaurants, Jardineria, Copisteries, Llibreria, Oficines bancàries
- Tasques de recerca, docents i de serveis regulades per conveni: IMEDEA,
IFISC, IUNICS, TIRME, MAC, spin-offs, Institut de S.Socials, etc.
o

Data
Trimestral

Tècnic/a verificació
SP
Fet
MTa
Feb. 2013
FG
Fet
Juny 2013
FG
Fet
Tot l’any
FG
Fet
1r semestre
FG
pendent
SP

pendent

Set. 2013

FG

pendent

Tot l’any

SH

Fet

Tot l’any
SH
Tot l’any
FG
Gener 2013
SH
Maig 2013 SH/Nòmines
Tot l’any
SH/MTa
Tot l’any

Fet
Fet
Fet
Fet
Fet

SH
Fet
Pendent
Parcialment

Feta una clàusula de prevenció en els convenis del CEP i dels SCT

o Fet per al projecte de recerca del Dr. Gulías amb Amadip i Tirme
o Fet per a spin-off NUMAT Dra. Monjo.
Distribució d’equips de protecció individual de laboratori (bata i ulleres) a
l’alumnat i al personal.
Activitats realitzades fora de la planificació
Canviar la tramitació dels informes d’accidents i comunicacions de riscs.
Gestions per a la millora del protocol de comunicació de les necessitats
especials de l’alumnat al professorat
Gestions per a l’assegurança d’accidents de l’alumnat més gran de 28 anys
Participació en el pla de Gerència d’avaluació de les competències del
personal d’administració i serveis
Tutela de les pràctiques d’un alumne de Formació Professional
Canvi de composició dels membres del Comitè de Seguretat i Salut
Informe sobre l’estat actual del Servei de Prevenció i de la prevenció de
riscos a la UIB, per al nou vicerector.
Elaborar un llistat actualitzat de les deficiències més importants detectades a
tots els estudis de prevenció, i que estan pendents de solució.
Incorporar la prevenció en el teletreball: fer un procediment d’autoavaluació i
redactar la fitxa d’informació de riscs.

Tot l’any

MTa

Fet

Data
Tècnic/a verificació
Març 2013 FG/Gerent
Fet
Maig 2013
FG
Fet
Maig 2013 FG/Patrimoni
Maig 2013
SP

Fet
Fet

abril-juny 13 SH/MTa
Juliol 2013 vicerector
Set. 2013
SP

Fet
Fet
Fet

Set. 2013

SH

Fet

Abril 2013

SH

Fet
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2.2. Avaluacions generals de riscs laborals
Avaluacions de riscs planificades
Avaluació de riscs del nou edifici de la Seu d’Eivissa
Acabar l’avaluació de l’edifici Cientificotècnic i d’Instituts Universitaris
Acabar l’avaluació de riscs dels departaments d’Economia de l’Empresa,
Economia Aplicada, Dret Públic i Dret Privat (edifici Jovellanos)
Avaluació de riscs del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicol. de l’Ed.
Avaluació de riscs del Departaments de Pedagogia i Didàctiques Específiques
Avaluacions realitzades fora de la planificació
Avaluació de riscs dels despatxos de l’annex del Mateu Orfila

Data
Tècnic/a verificació
Juny 2013
SH
Fet
Abril 2013
SH
pendent
Febrer 2013
Tancat
Maig 2013
Oct. 2013
Data
Juny 2013

MTa
Fet
MTa
Fet
Tècnic/a verificació
SH
Fet

Conclusió: està avaluat el 81 % dels llocs de treball del PAS i el 66 % dels llocs del PDI
(incloent el personal investigador i en formació). Bona part d’aquestes avaluacions es
varen fer fa molts anys i és necessari revisar-les.

2.3. Formació i informació
a) Formació: durant el 2013 s’han impartit els cursos de prevenció següents, inclosos en
el Pla de Formació de la UIB.
CURSOS D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA (pla de formació 2012)
Curs pràctic d’extinció d’incendis, amb els bombers (2h), al campus.

Data
Nov. 2013

tècnic/a verificació
SH/Ext.
Fet

Pendent a Eivissa: els bombers d’Eivissa no fan cursos, i no hem trobat empresa
privada que vulgui donar el curs.

Curs Pla d’emergència: nous protocols d’actuació (diverses sessions de 2h,
per edificis). Fet a Eivissa, Jovellanos, G.Cifre, Cientificotècnic-Instituts.
Curs de Socorrisme laboral i primers auxilis (3 hores)
Curs sobre implantació pràctica del procediment de coordinació preventiva
amb entitats externes (2 hores, diverses edicions)
Curs de riscos a les instal·lacions radioactives (10 hores)
Curs in situ de prevenció de riscs en els laboratoris
Curs de riscos biològics
Curs de riscos en els laboratoris, presencial (2 hores)
Curs de riscos en els laboratoris, en línia (5 hores)
Curs de riscos en el teletreball (1 hora)
Curs de riscos en oficines i despatxos (PAS), presencial (2 hores)
Curs de riscos laborals específics del PDI (diverses sessions de 2 h)
Curs d’educació de la veu (organitzat per l’ICE)
CURSOS D’ASSISTÈNCIA VOLUNTÀRIA (pla de formació 2012)
Curs bàsic de prevenció, semipresencial (15 h presencials)
ALTRES ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Participació en la docència del màster de Salut Laboral
Pràctiques del funcionament de les centraletes d’incendis per al personal de
consergeries. Fet a C.Jai, Cientificotècnic, S.Lledó, B.Pinós, Aulari, Eivissa.
Elaborar proposta de prevenció per al Pla de Formació 2014

Pendent
Eivissa

Tot l’any

SH

Nov. 2013
Gen. 2013

MTe
SH

Fetes 5
sessions
Fet
Fet

Gen. 2013 FG/SH/Ext
Fet
Tot l’any
SH
pendent
1r semestre
SH
pendent
Fet 2 sessions
1r semestre
SH
En preparació
2n semestre
SH
per al G9

Set.-nov.13 SH/MTa 4 sessions
2n semestre
pendent
2n semestre
pendent
Des. 2013 Extern
Fet
Data
tècnic/a verificació
Abril-maig FG/SH/MS
Fet
Data
tècnic/a verificació
Feb. 2013 FG/SH
Fet
Des. 2013 MS/MTe
Fet
Tot l’any
SH
Fet a
6 edificis
Set. 2013
FG
Fet
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Històric de la formació en matèria de prevenció impartida a la UIB:

Conclusions:
• Actualment el 97 % del PAS i el 16 % del PDI (incloent professorat, PIF, personal
capítol VI i becaris de col·laboració) ha assistit a cursos específics de prevenció
sobre el seu lloc de feina (obligatoris). A més, el 91 % del PAS i el 33 % del PDI
ha rebut formació sobre emergències.
• L’any 2013 s’ha mantingut el número de cursos de prevenció, però s’han impartit
menys hores i hem format menys treballadors. La causa principal és la crisi
econòmica: aquest any hem tingut un tècnic de prevenció menys i s’ha reduït el
pressupost del Pla de Formació. S’ha de dotar el Servei de Prevenció de més
recursos per mantenir la formació necessària i per millorar una de les mancances
principals: la formació preventiva del PDI.
b) Informació de riscs:
FITXES D’INFORMACIÓ PER LLOCS DE FEINA
Elaborar i distribuir les següents fitxes d’informació de riscs:
- Manteniment i mecànic
- Gasos
- Riscs als tallers d’electrònica
- Risc biològic
Traduir la fitxa d’informació de riscs en oficines al castellà i anglès

Data

2n semestre

tècnic/a verificació
SH
pendent

pendent
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Conclusions: a data d’avui, el 93 % del PAS i el 85 % del PDI i personal de recerca han
rebut informació sobre els riscos del seu lloc de feina.

2.4. Activitats específiques de l’especialitat de SEGURETAT
Plans d’emergència
Elaborar i implantar el Pla d’autoprotecció de l’edifici Cientificotècnic-Instituts
(fer curs + designar equips d’emergència + realitzar simulacre amb bombers).
Continuar amb els simulacres anuals d’emergència en els edificis, revisant
prèviament els Plans d’Autoprotecció i els canvis en els equips d’emergència
existents:
- Seu d’Eivissa
- CTI
- Jovellanos
- Guillem Cifre
- Beatriu de Pinós
- Mateu Orfila
- Guillem Colom
- Ramon Llull
Registrar en la direcció general de la CAIB competent en emergències els Plans
d’autoprotecció ajustats a la nova normativa dels edificis:
- Seu d’Eivissa
- Cientificotècnic-Instituts
- Sa Riera
Redactar el pla d’emergència general del Campus
Revisar i completar els armaris d’intervenció de tots els edificis
Col·laboració durant el simulacre de l’Escola d’Hoteleria (reunió prèvia,
informació al personal de la UIB, designació del nostre equip d’evacuació)
Reprogramació de tots els transmissors telefònics de les centraletes d’incendis
arran del canvi d’empresa de vigilància.
Instruccions d’emergència per a persones amb discapacitat.
Informe d’implantació del Pla d’autoprotecció de la nova Seu d’Eivissa i
elaboració dels plànols d’emergència pertinents.
Altres activitats de seguretat
Revisió anual de les instal·lacions fixes i botelles de gasos.
Visites d’inspecció d’actuacions insegures i riscs transitoris (laboratoris)

Data
Jul. 2013

Març 2013
1r semestre
Maig 2013
Maig 2013
1r semestre
2n semestre
2n semestre
2n semestre

Feb. 2013
Set. 2013
Nov. 2013
Oct. 2013
Tot l’any
Gener 2013

tècnic/a verificació
SH
Fet, inclòs
estabulari

SH

Fet 15/03/13

pendent
Fet 6/05/13
Fet 8/05/13
Fet 18/12/13
Fet 29/10/13
Fet 30/10/13

pendent

Ext.
Fet
SH fet i aprovat
SH
pendent
SH
En curs
MTa
Fet
SH
Fet

Gener 2013

SH

Fet

Juny 2013
Juny 2013

SH
SH

Fet
Fet

Data
Oct. 2013
Tot l’any

tècnic/a verificació
SH
Fet set.13
SH Parcialment,
fet 1 lab.

Revisió d’ordre i neteja de magatzems i espais generals
Mesures del nivell de llum a zones exteriors del campus
Implantar un sistema d’avaluació de riscs de les sortides de camp, incloses les
activitats més perilloses: busseig, espeleologia, etc.
Investigació d’accidents i malalties professionals: s’han investigat 16 accidents,
dels quals 4 han estat amb baixa laboral *.
Activitats de seguretat realitzades fora de la planificació
Revisió del pla d’emergència de Cas Jai
Comprar senyals d’emergència que falten: estabulari, Eivissa, Cientificotècnic
Redactar el Pla de Seguretat Viària
Renovació dels membres del Gabinet de Crisi

Tot l’any
2n semestre
2n semestre

MTa
MTa

Fets 2
No cal
pendent

Tot l’any

SH/MTa

Fet

Data
tècnic/a verificació
Juny 2013
SH
Fet
Juliol 2013 SH/MTa
Fet
Des. 2013 vicerector Fet, pendent
d’implantar
Fet, pendent
Oct. 2013
d’implantar
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Conclusions: es fan simulacres periòdics a tots els edificis (14) de la UIB, i estan elaborats
els Plans d’Autoprotecció de tots els edificis, si bé queda pendent actualitzar a la nova
normativa la majoria dels Plans, els quals han de ser aprovats per la direcció general
autonòmica competent en matèria d’emergències (Conselleria d’Interior). Estan aprovats
els Plans dels edificis Mateu Orfila (2009), Son Lledó (2011), Seu de Menorca (2011), Seu
d’Eivissa (2013, elaborat pel Consell Insular), edifici Cientificotècnic i d’Instituts (2013),
residència d’estudiants i instal·lacions esportives (2013, ambdós elaborats per una empresa
externa). Per als edificis Cas Jai i Aulari és suficient el pla d’emergència actualitzat, no cal
pla d’autoprotecció. Per tant, romanen pendents d’adaptar a la nova normativa els plans
d’autoprotecció dels edificis Guillem Colom, Ramon Llull, Anselm Turmeda, Beatriu de
Pinós, Guillem Cifre, Jovellanos i Sa Riera, així com revisar cada tres anys els Plans que ja
estan aprovats (l’edifici Mateu Orfila ja s’hauria d’haver revisat i l’any 2014 s’hauran de
revisar els Plans de Son Lledó i de la Seu de Menorca).
* Accidentalitat. L’any 2013 hem patit 4 accidents amb baixa (tots per sobreesforç) i 6
accidents in itinere. La relació dels accidents investigats és la següent:
Núm. 1/2013: caiguda d’objectes despresos (alumnat).
Núm. 2/2013: lesió causada per deficiències ergonòmiques (PAS).
Núm. 3/2013: caiguda de persones a distint nivell (PAS).
Núm. 4/2013: caiguda de persones a distint nivell (alumnat).
Núm. 5/2013: accident biològic per mossegada de rata (becaris de col·laboració).
Núm. 6/2013: accident biològic per mossegada de fura (alumnat).
Núm. 7/2013: caiguda de persones a distint nivell (PDI).
Núm. 8/2013: Inhalació de substàncies nocives (diverses persones).
Núm. 9/2013: cop amb objectes despresos (PAS).
Núm. 10/2013: caiguda de persones al mateix nivell (PAS).
Núm. 11/2013: cop amb objectes despresos (alumnat).
Núm. 12/2013: accident de tràfic in itinere dins el campus (PAS).
Núm. 13/2013: contacte amb substàncies càustiques i/o corrosives (alumnat).
Núm. 14/2013: caiguda de persones al mateix nivell (PAS).
Núm. 15/2013: sobreesforç (PAS).
Núm. 16/2013: sobreesforç (PAS).

Evolució de la sinistralitat a la UIB en els darrers anys (dades de Mútua Balear):
Accidents de treball *
Accidents laborals amb baixa
Malalties professionals
Accidents sense baixa
Total dies de baixa accident laboral
Durada mitjana (dies)
Núm. treballadors
Índex d’incidència
Índex d’incidència del sector docent

2003
6
1
17
116
19,3
929
645,9

2004
5
0
9
59
11,8
961
520,3

2005
4
0
28
309
77,3
1042
383,9

2006
6
0
16
475
79,2
1103
543,9

2007
2
2
16
29
14,5
1146
174,5

2008
4
0
16
127
31,8
1190
336,1

2009
8
0
10
400
50
1366
585,7

2010
9
0
14
456
50,7
1407
639,7

2011
6
0
17
82
13,7
1422
421,9

2012
2
0
29
43
21,5
1351
148,0

2013
4
0
22
95
23,8
1411
283,5

Accidents in itinere *
Accidents amb baixa
Total dies de baixa

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4
5
4
2
5
4
1
2
6
4
6
140 241 92
26
184 64
21
64
172 137 623

1334,6 1193,3 1229,6 1197,0 1157,9 1061,1 924,6
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Durada mitjana (dies)
Índex d’incidència a la UIB
Índex incidència in itinere, estatal

35,0 48,2 23,0 13,0 36,8 16,0 21,0 32,0 28,7 34,3 103,8
430,6 520,3 383,9 181,3 436,3 336,1 73,2 142,2 421,9 296,1 425,2
613,6 592,7 604,6 571,3 529,4 519,6 470,2 437,1

Índex d’incidència: número d’accidents per cada 100.000 treballadors.

* Només es mostren dades del PAS i del PDI contractat i becaris. No s’inclou el PDI funcionari
perquè depèn de MUFACE i aquest organisme no especifica si les baixes són per IT o per
accident/malaltia laboral.

Gràfic de l’evolució del número d’accidents laborals (sense incloure PDI funcionari):

Gràfics de l’evolució de la sinistralitat in itinere:
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Conclusions:
• La taxa d’incidència per accidents laborals mostra una tendència a la baixa al llarg
dels anys, i es manté clarament per davall de la mitjana del sector docent.
• Per altra banda, el número d’accidents de tràfic in itinere mostra una tendència a
l’alça des del 2009, i l’any 2013 hem tingut una pujada extraordinària de la durada
de les baixes, a causa de la gravetat dels accidents. Això ens obliga a fer esforços
per reduir la sinistralitat dels accidents de tràfic in itinere de tota la comunitat
universitària. També s’han de fer esforços per millorar el control de baixes del PDI
funcionari a causa d’accidents laborals i malalties professionals.

2.5. Activitats específiques de l’especialitat d’HIGIENE
Activitats planificades
Assistència a les reunions de la Comissió de Bioètica
Avaluacions de riscos biològics i OMG. Fer informes de bioseguretat per a les
sol·licituds de projectes de recerca.
Gestió de residus sanitaris (mensual) i químics (quadrimestral) dels laboratoris.
Fer informe anual de residus. S’han fet 3 recollides de químics i 10 de sanitaris.
Avaluar els riscs dels laboratoris de pràctiques.
Avaluar el risc d’amiant en els edificis de la UIB.
Revisió anual del cabal d’aire de vitrines de gasos dels laboratoris.
Mesures de renou de feines amb soroll.
Activitats d’higiene realitzades fora de la planificació
Atenció als inspectors de bioseguretat del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient i de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Supervisar la seguretat de dues fumigacions (despatxos M.Orfila i Hivernacle)
Informe per la compra d’un armari seguretat pel grup de Manel Miró (Q.Anal.)
Elaborar la fitxa d’informació de riscs radioactius.
Redactar el reglament del nou Comitè de Bioseguretat.
Nomenament formal de la supervisora de la instal·lació radioactiva.

Data
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
2n semestre
2n semestre
Tot l’any
Data
Feb. 2013

tècnic/a verificació
SH
5 reunions
SH
Fets 5
informes
SH
Fet
SH
SH
SH
SH

pendent
pendent
pendent
Parcialment,
fet 1 mesura

tècnic/a verificació
Fet
SH

Fet
Fet
Des. 2013
Fet
Des. 2013
Fet, pendent
Nov. 2013
publicar FOU
Fet
Juny 2013 FG/Rector

SH
SH
SH
SH

Conclusions:
• La majoria d’avaluacions de riscs dels laboratoris estan fetes. Malgrat això, són
antigues i és necessari revisar-les, així com fer les que estan pendents.
• Des de finals de 2013 el compliment de la normativa d’agents biològics i
d’organismes modificats genèticament (OMG) és un requisit indispensable per
concedir els projectes de recerca. Està prevista la creació del Comitè de
Bioseguretat durant el 2014, però aquesta tasca suposarà un sobreesforç addicional
per al Servei de Prevenció, ja de per sí saturat de feina.
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2.6. Activitats específiques de l’especialitat d’ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA
Activitats planificades
Avaluacions de risc per pantalles de visualització de dades
Revisar l’avaluació ergonòmica de les biblioteques

Data
Tot l’any
Tot l’any

tècnic/a verificació
MTa
Fet
MTa
En curs

Concloure l’estudi sistemàtic sobre el PAS en el Projecte ErgoUIB. Redactar
l’article de recerca amb els resultats.
Gestions per a una plaça d’alumnat col·laborador de tipus B en el Servei de
Prevenció, per al projecte ErgoUIB
Registre de fets del protocol d’actuació en situacions de risc psicosocial i
investigació dels casos.
Tancar els casos plantejats a la Comissió de Resolució de Conflictes.
Revisió del protocol d’actuació en situacions de riscs psicosocial (inclusió de
l’assetjament per raó de sexe i per orientació sexual)
Iniciar un projecte pilot d’avaluació psicosocial en alguna unitat de la UIB
Seguiment del sistema de qualitat de la UIB en el Servei de Prevenció
Activitats realitzades fora de la planificació
Redactar l’article de recerca d’ErgoUIB sobre el programa pilot aplicat al CTI.
Redactar l’article de recerca d’ErgoUIB sobre l’aplicació informàtica.

Set. 2013 MTa/FG/
ext.
1r semestre
FG

En curs

Tot l’any MS/MTe

En curs

(2 revisades)

2n semestre

MS
FG

Fet

En curs
pendent

2n semestre
pendent
Tot l’any
MTa
Fet
Data
tècnic/a verificació
Nov. 2013 Ext/FG Fet, pendents
Des. 2013 SH/FG de publicació

Conclusions: l’especialitat d’ergonomia i psicosociologia no ha estat coberta en tot l’any
2013, ni amb recursos propis ni externs. Això s’ha traduït en un número baix d’activitats
en aquesta matèria. Cal recordar que les avaluacions de riscs psicosocials encara no estan
degudament contemplades en les avaluacions de riscs del PDI ni del PAS.

2.7. Vigilància de la Salut
a. Planificació.
Activitats planificades

Data

tècnic/a verificació

Reconeixements mèdics preventius al personal de la UIB, PAS del servei de 1r semestre MA/
biblioteca, PDI a temps complet i d’instituts de recerca i empreses de base
MS/MTe
tecnològica i en activitats previstes en el Capítol VI del pressupost
Reconeixements mèdics preventius específics inicials.
Tot l’any
MA/
MS/MTe
Reconeixements mèdics preventius específics després d’absència perllongada Tot l’any
MA/
de la feina (només personal a temps complet o amb riscs especials)
MS/MTe
Investigació de les baixes per problemes de salut i assistències de la mútua, per Tot l’any MS/MTe
la possible relació amb el treball
Informe anual de vigilància col·lectiva de la salut
Gen. 2014
MS
Elaborar el protocol general per a la protecció de persones especialment 1r semestre
MS
sensibles. Actualització de la relació dels treballadors sensibles.
Concloure l’estudi sobre personal amb al·lèrgia a animals
Abril 2013
MTe
Elaborar un procediment de protecció de la maternitat i la lactància
2n semestre MTe
Elaborar un protocol de vacunació, incloent el consentiment informat.
MA
Continuar amb les campanyes i actualitzacions de vacunes.
Elaborar un protocol d’actuació en cas de problemes d’afonies i disfonies
2n semestre MS

Fet

Fet
pendent
Fet
Fet
pendent
Fet
En curs
En curs
pendent
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Supervisió i dotació de les farmacioles de les consergeries dels edificis
Assistència sanitària, a l’abast de tota la població universitària
Assistència en casos d’emergència mèdica

Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any

MA/MTa
MS/MTe
MA/
MS/MTe

Activitats realitzades fora de la planificació

Data

tècnic/a verificació

Resposta a la Direcció General de Salut Pública i Consum de la CAIB sobre la Feb. 2013
vigilància de la salut dels treballadors de la UIB exposats a amiant

MS

b. Reconeixements mèdics.
Mitjançant convocatòria formal a la direcció de cada departament o servei, s’han realitzat
els reconeixements mèdics:
*PDI dels següents departaments:
-Infermeria i Fisioteràpia
-Psicologia
-Dret Públic
-Dret Privat
-Economia Aplicada
-Economia de l’Empresa
*Personal inclòs dins el capítol VI.
*PAS del Servei de Biblioteca i Documentació
Reconeixements mèdics
Reconeixements inicials
Reconeixements periòdics
Total reconeixements*

68
138
206

* El 100% del personal reconegut ha estat considerat APTE per al seu lloc de feina.
c. Assistència mèdica.
Consultes:
Altres activitats sanitàries (cures, injectables, etc)
Proves complementàries (ECG, control de la TA, audiometries, etc)
Informes de salut o certificats mèdics
Tramitacions de altes i baixes per IT de MUFACE
Atencions d’urgència
Desplaçaments per urgència
Total assistències
d. Accidents.
Incloent els accidents amb baixa i sense baixa del personal propi i
estudiants de la UIB, així com accidents de personal i alumnat extern

3.378
138
335
274
42
70
12
4.239

62
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e. Promoció de la salut.
Campanya de vacunació antigripal
Vacunacions:
*Tétanus-diftèria
*Antial·lèrgiques
*Febre tifoidea
*Hepatitis A
Tractament de deshabituació tabàquica

110
23
20
2
11
9

f. Gestió i prevenció interdisciplinària.
- Estudi per a la protecció del personal de la UIB hipersensible als animals de laboratori.
- Informes médico laborals dels treballadors.
- Seguiment de casos de risc psicosocial.
- Assessorament per viatges a l’estranger per causa laboral
g. Col·laboració amb altres serveis de la UIB (Sindicatura de Greuges, Oficina
Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, etc)

3. DESPESES A CÀRREC DEL PRESSUPOST DE SALUT LABORAL
L’any 2013 s’han fet les accions següents a càrrec del pressupost de salut laboral:
Pressupost inicial per a l’any 2013:
Crèdit altres:
PRESSUPOST TOTAL per al 2013

22.000 €
10.580,77 €
32.580,77 €

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
Connectar la centraleta d'incendis de l'estabulari amb la centraleta del Guillem Colom i
instal·lar 5 llums estroboscòpics
Instal·lar detector d'incendis a l'arxiu d'edicions UIB (soterrani de l'edifici Cas Jai)
Instal·lar sirena d'alarma a l'escala de la sala d'actes de Cas Jai
Subministrament de reixes a la vorera del bloc B de l'edifici Guillem Cifre perquè les
actuals estan molt deteriorades i hi ha risc de caigudes
Posar 5 bolles a la vorera del pàrquing del Guillem Cifre per protegir les reixes del terra.
Instal·lar transmissor telefònic a la Seu de Menorca per connectar les centrals d'incendi
amb la policia local
Afegir passamans a l'escala de l'edifici Son Lledó
Posar clau a la botonera dels dos ascensors que van al soterrani del bloc C de l'edifici
Guillem Cifre ja que en cas d'incendi la gent quedaria tancada
Equip portàtil d’àudio per a aula 1 de l’edifici Ramon Llull per evitar disfonies de la veu
d’un professor
Dues cadires ergonòmiques, per motius de salut
Instal·lar un detector de fuites de gas CO2 al soterrani de l'edifici Guillem Colom
Subministrament de bates de laboratori 1
Subministrament d’ulleres de seguretat 1
Senyals d’emergències per a Eivissa, Estabulari i Cientificotècnic

Cost (€)
1.269,77
144,21
167,59
1.488,89
264,69
407,78
1.829,71
623,54
1.337,05
615,62
1.102,01
2.968,13
1.309,22
315,52
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Material per reposició dels armaris d'intervenció del edificis
Sabates de seguretat per a la unitat tècnica
Despeses pròpies del Servei de Prevenció
Manteniment anual de la llicència del programa Winmedtra (unitat mèdica)
Material d'oficina per al Servei de Prevenció
Material fungible i material informàtic per al Servei de Prevenció
Fotocòpies i còpies de plànols
Despeses de missatgeria del Servei de Prevenció
Assistència al 3r Congrés Nacional de Prevenció de Riscs a Saragossa i dietes (F.Garcias)
Despeses del viatge i dietes de Santiago Hernández a Eivissa
Despeses extres del bitllet de Margalida Terrassa a Eivissa
Servei d'analítiques mèdiques i medicaments per a la Unitat Mèdica
Quotes del col·legi oficial de metges de Margalida Terrassa i de Margalida Sastre
TOTAL

352,65
136,61
774,40
99,26
206,24
166,99
8,75
257,87
293,38
101,71
2.459,13
1.118,28
19.819,00

1

No es resta el pagament que fa el personal i alumnat (5€ per bata i 5€ ulleres de seguretat, que és
el 50% del cost del material). El 2013 han ingressat 2.535 € en els comptes generals de la UIB.

A la taula anterior no s’inclouen altres despeses que s’han fet a càrrec dels pressuposts
generals de la UIB (retirada de residus tòxics i perillosos, feines de manteniment, etc.).

4. CONCLUSIONS GENERALS
•

•
•

•
•

•
•

El grau de compliment de la planificació prevista per al 2013 ha estat del 71%. No
s’han pogut fer totes les activitats per la manca de personal tècnic i per el cessament de
la directora del Servei de Prevenció. Les activitats que no s’han pogut realitzar
s’inclouran en la planificació de l’any 2014.
Actualment estan avaluats la majoria dels llocs de treball del PAS i del PDI, però s’ha
de tenir en compte que moltes d’aquestes avaluacions són antigues (tenen més de 10
anys) i és molt necessari revisar-les.
Es disposa d’una pla de formació específic, que forma part del pla de formació de la
UIB. La majoria del PAS ha assistit a cursos específics de prevenció en funció del seu
lloc de feina, però bona part del PDI encara no ha rebut formació en prevenció. Aquest
és un dels objectius principals per als propers anys, i es faran cursos presencials i en
línia per facilitar l’assistència del PDI.
El personal rep informació sobre els riscos del seu lloc de feina.
Estan elaborats els Plans d’Autoprotecció de tots els edificis de la UIB i s’han
implantat (és a dir, s’han nomenat els equips d’emergències, s’ha fet formació i
informació sobre emergències i s’han fet simulacres). Malgrat això, la majoria de Plans
d’Autoprotecció s’han de refer per adaptar-los a la normativa i s’han de registrar en la
Direcció general de la CAIB competent en emergències.
S’estan fent els reconeixements mèdics específics al personal que ho sol·licita.
Les dades d’accidentalitat a la UIB mostren una disminució de l’índex d’incidència. La
feina desenvolupada els darrers anys (avaluacions de riscos, formació, etc.) i la forta
inversió econòmica dels darrers 12 anys estan contribuint a assolir un bon nivell de
seguretat i higiene a la UIB. Malgrat això, estan pujant el número d’accidents in itinere
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•

i la durada d’aquestes baixes, amb el que s’han de fer esforços per controlar aquesta
accidentalitat. En aquest sentit, ja s’ha començat a elaborar un Pla de Mobilitat i
Seguretat Viària i es pretén implantar-lo durant el 2014.
Malgrat tota la feina desenvolupada els darrers anys, és imprescindible dotar el Servei
de Prevenció de més recursos humans i materials per aconseguir un compliment mínim
de la normativa de prevenció, i en particular per assumir l’especialitat d’ergonomia i
psicosociologia, revisar les avaluacions de riscs antigues, actualitzar els Plans
d’Autoprotecció pendents i millorar la formació preventiva del PDI.

Santiago Hernández
Tècnic superior
de seguretat i d’higiene

Maribel Taroncher
Tècnic especialista

Margalida Terrassa Margalida Sastre
Especialistes en medicina del treball

Vistiplau de la directora del Servei,

Vistiplau del vicerector,

Carme Ramis Palmer

Antoni Aguiló Pons

Palma, 7 de març de 2014
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