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MEMÒRIA ANUAL DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE LA UIB 
Any 2010 

 
 
1. ANTECEDENTS. 
 
El Servei de Prevenció mancomunat de la UIB es va crear l’any 1999, i dóna servei a la 
UIB, a la FuGUIB i a la FUEIB. Actualment depèn de Gerència i  està integrat per: 

- Santiago Hernández, tècnic superior de seguretat i d’higiene. 
- Antònia Ferrer, tècnica superior d’ergonomia i psicosociologia. 
- Margalida Terrassa, metgessa del treball. 
- Margalida Sastre, metgessa del treball. 
- Maria Alomar, infermera. 
- Maribel Taroncher, tècnica bàsica de prevenció. 

 
 
2. ACTIVITAT PREVENTIVA DESENVOLUPADA DURANT L’ANY 2010. 
 
2.1. AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS I ALTRES ESTUDIS. 
 
El 2010 s’han avaluat els següents llocs de feina i activitats, segons la planificació prevista: 
 

Avaluacions de riscos Previst tècnic* verificació
Departament de Ciències de la Terra (edificis Guillem Colom i B. Pinós) Gener 10 AF Fet maig 
Departament de Física (ed. Mateu Orfila i Anselm Turmeda)  Feb.-març 10 SH Fet 50% 
Edifici Cientificotècnic (SCT i grups de recerca) i edifici d’Instituts Abril-maig 10 SH PENDENT
Departaments de Pedagogia i Psicologia (Ed. G. Cifre) Feb-març 10 AF PENDENT
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia (edificis G. Cifre, B. Pinós, Aulari) Abril-maig 10 AF PENDENT
Departament de Matemàtiques i Informàtica (edifici Anselm Turmeda) Set.-oct. 10 AF PENDENT
Departaments d’Economia Aplicada i Economia de l’Empresa (edifici GMJ) Nov.-des. 10 AF PENDENT
Departaments de Dret Públic i Dret Privat (edifici GMJ) Nov.-des. 10 AF PENDENT
Transportistes (PAS) 2010 AF Fet 
Servei d’Audiovisuals (PAS) revisió d’avaluació 2010 AF PENDENT
Avaluar el PAS de nova incorporació 2010 MT PENDENT
Altres estudis Previst tècnic* verificació
Avaluar els riscs de caiguda en alçada en els terrats i finestres de tots els 
edificis, i pressupostar solucions (baranes, línies de vida i punts de fixació)  

2010 SH Fet abril 

Revisió anual del cabal d’aire de les vitrines de gasos dels laboratoris.  Gener 10 SH Fet  febrer
Revisió anual de les instal·lacions fixes i botelles de gasos. Fer nou contracte 
amb Carburos Metálicos SA. 

Feb. 10 SH/ext. Fet febrer

Mesures de contaminació radioactiva (col·laboració amb Dr. Garcia Palmer) 1r semestre 10 SH PENDENT
Mesures de renou periòdiques de feines amb soroll: 5 informes 1r semestre 10 SH Fet març 
Avaluar el personal exposat a riscos biològics i OMG. Certificar el nivell de 
bioseguretat de cada laboratori. Fer informes de bioseguretat per als 
investigadors que ho necessiten per sol·licitar projectes de recerca: 2. 

1r semestre 10 SH Fet 50% 

Mesures ambientals de contaminants químics dels laboratoris (Pere Deyà) 2010 SH PENDENT
Mesures del nivell de llum a zones exteriors del campus 2010 MT Fet gener 
Visites d’inspecció d’actes insegurs dels treballadors i riscos transitoris 2010 MT PENDENT
Projecte ErgoUIB d’intervenció ergonòmica al CTI (ergonomia.uib.es): 2009-2010 Servei  



UIB Universitat de les
Illes Balears

 
 

 2/10

- Presentar l’estudi en el XVIII Congreso de Salud Laboral en las 
Administraciones Públicas (SESLAP).  
- Redactar conclusions de l’estudi. 

2010 
 
2010 

AF/Iosune
 

AF 

Fet 
 

PENDENT
Avaluacions de pantalles de visualització de dades (PVD) a petició del 
personal: 14. S’ha tramitat la solució de les deficiències detectades. 

2010 AF Fet 

Informe higiènic per a treballadora de laboratori embarassada: 1 Nova feina SH Fet 
Avaluació de riscs del Dr. Bartomeu Alorda per a TIRME Nova feina SH Fet 
Avaluació de riscs del Dr. M. Àngel Miranda per a l’Ajuntament de Palma Nova feina SH Fet 

 
* Tècnics: SH, Santiago Hernández. AF, Antònia Ferrer. MT, Maribel Taroncher. Servei: tasca 
conjunta de tot el Servei de Prevenció. 
 
Conclusió: a data d’avui ja hem avaluat el 70 % del PAS (tenint en compte que falta 
revisar el personal que ha canviat de lloc de feina) i el 33 % del PDI i personal de recerca. 
 
 
2.2. FORMACIÓ I INFORMACIÓ. 
 
a) FORMACIÓ: durant el 2010 s’han impartit els següents cursos de prevenció, inclosos 
en el Pla de Formació de la UIB: 
 

CURSOS D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA (pla de formació 09-10) Previsió tècnic Assistents
Prevenció d’incendis i pla d’emergència (Son Lledó i Cas Jai) Feb. 10 SH 166 
Curs pràctic d’extinció d’incendis, per als equips d’intervenció dels edificis Feb. 10 SH 21 
Riscos en oficines i despatxos (PDI i PAS), presencial. Oct. 10 AF 14 
Riscos en oficines i despatxos (PDI i PAS), en línia. 2010 AF PENDENT
Riscos als laboratoris, presencial. Nov. 10 SH 10 
Riscos als laboratoris, curs en línia. 2010 SH PENDENT
Riscos a les instal·lacions radioactives: Dr. Garcia Palmer 2010 SH PENDENT
Riscos biològics, per al personal que manipula microorganismes i animals. 2010 SH PENDENT
Renou laboral 2010 SH PENDENT
Riscs a les sortides de camp 2010 SH anul·lat 
Manipulació i transport de gasos (Carburos Metálicos S.A.) 2010 SH 26 
Riscs del personal de neteja 2010 AF 1 
Formació de caps en habilitats directives 2010 AF anul·lat 

CURSOS D’ASSISTÈNCIA VOLUNTÀRIA (pla formació 2009-2010) Previsió tècnic verificació
Educació de la veu Gener 10 Extern 15 
Curs pràctic d’adaptació individual del lloc de feina i cura de l’esquena Feb-març 10 Extern 19 
Tècniques per al control de l’estrès Maig-juny 10 Extern 13 
Curs bàsic de prevenció, de 50 h (15 h presencials). Abril-maig 10 AF/SH 25 
Socorrisme laboral i primers auxilis Novembre 10 S.Mèdic 14 
Assetjament laboral: protocol d’actuació Març i nov.10 AF 28 + 29 
Riscs psicosocials en el treball Abril 10 AF 30 

ALTRES ACTIVITATS DE FORMACIÓ Previsió tècnic verificació
Curs de manipulació d’animals (estabulari): mòdul de prevenció (2 hores)  Febrer 10 SH Fet 
Postgrau de Salut Laboral: curs de riscos biològics (8 hores). Redacció de la 
part corresponent del temari de l’especialitat d’higiene. 

Gener 10 SH Fet 

Postgrau de Salut Laboral: curs de disseny ergonòmic i PVD (8 hores). 
Redacció de la part corresponent del temari de l’especialitat d’ergonomia. 

Març 10 AF Fet 

Pràctiques del funcionament de les centraletes d’incendis amb els conserges Diversos dies SH Fet 
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Elaborar una proposta de prevenció per al Pla de Formació 2011 Set. 10 SH Fet 
 
Historial de la formació en matèria de prevenció impartida a la UIB: 
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Conclusió: actualment el 96 % del PAS i el 13 % del PDI i personal de recerca ha assistit 
a cursos específics de prevenció sobre el seu lloc de feina (obligatoris). A més, el 87 % del 
PAS i el 30 % del PDI i personal de recerca ha rebut formació sobre emergències. 
 
b) INFORMACIÓ:  
Es lliuren fitxes d’informació de riscs als nous treballadors amb acusament de recepció, a 
través del Servei de Recursos Humans. Totes les fitxes es poden consultar en la web del 
Servei de Prevenció. 
 
Durant el 2010 s’ha elaborat la següent informació de riscos per al personal: 
 

FITXES D’INFORMACIÓ PER LLOCS DE FEINA Previsió tècnic verificació
Elaborar i distribuir les següents fitxes de riscs: 

- Manteniment i mecànic.  
- Transportistes. 
- Personal de neteja. 
- Gasos. 
- Tallers d’electrònica. 
- Sortides de camp per docència i recerca. 

 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 

 
AF 
AF 
AF 
SH 
SH 
SH 

 
PENDENT

Fet 
Fet 

PENDENT
PENDENT
PENDENT

 
Conclusió: a data d’avui, el 92 % del PAS i el 80 % del PDI i personal de recerca han 
rebut informació sobre els riscos del seu lloc de feina. 
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2.3. PROCEDIMENTS I MÈTODES DE PREVENCIÓ. 
 

Procediments ja existents Previsió tècnic verificació
Coordinació d’activitats empresarials amb empreses externes: revisar i 
millorar el procediment, fer el seguiment de les empreses. Actualitzar les 
dades i documentació de prevenció de les empreses externes. 

2010 AF/SH fet 50% 

Investigació d’accidents i informe anual d’accidentalitat: durant el 2010 s’han 
produït 9 accidents amb baixa i 14 incidents sense baixa, vegeu apartat a). 

2010 SH Fet 

Comunicació de riscs laborals: 10 comunicacions a petició dels treballadors. 2010 SH Fet 
Equips de protecció individual (EPI): 
- Distribució de bates i ulleres de seguretat a l’alumnat de primer curs i al 
personal de nova incorporació (PDI, PAS, becaris) de la Facultat de Ciències.
- Compra i entrega d’EPI segons el procediment d’equips de protecció. 

 
2010 
 
2010 

 
Maribel
 
Maribel

 
Fet 

 
Fet 

Protocol d’actuació en matèria de risc psicosocial: vegeu apartat 2.5. 2010 AF Fet 
Procediments nous Previsió tècnic verificació
Elaborar un protocol d’actuació en cas de queixa per consum de tabac 2010 SH Fet feb. 
Elaborar un mètode específic per avaluar els riscos psicosocials del PDI 2010 AF PENDENT
Elaborar un procediment per garantir la protecció de persones especialment 
sensibles i protecció de la maternitat (Servei Mèdic). 

2010 S.Mèdic PENDENT

Elaborar un procediment d’actuació en cas d’accident biològic (Servei Mèdic) 2010 S.Mèdic PENDENT
Elaborar un procediment per integrar la prevenció en les compres i les 
reformes, per complir requisits de seguretat, higiene i ergonomia. 

2010 AF PENDENT

 
a) Accidentalitat durant el 2010: 
 

Tipus Accidents amb baixa > 1 dia 
Sobreesforços 5 
Caiguda a distint nivell 1 
Trepitjades sobre objectes 2 
Talls/cops amb objectes o eines 1 
TOTAL 9 
In itinere 2 (no s’inclouen a les estadístiques) 

 
L’evolució de la sinistralitat a la UIB durant els darrers anys ha estat la següent *: 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Accidents amb baixa 
(PAS total + PDI contractat*) 6 5 4 6 2 4 8 9 

Malalties professionals 1 0 0 0 2 0 0 0 
Incidents sense baixa 17 9 28 16 16 16 10 14 
Total dies de baixa 116 59 309 475 29 127 400 456 
Durada mitja de les baixes (dies) 19,3 11,8 77,3 79,2 14,5 31,8 50 50,7 
Núm. treballadors 
(PAS total + PDI contractat *) 929 961 1042 1103 1146 1190 1366 1407 

Taxa d’incidència 6,46 5,20 3,84 5,44 1,74 3,36 5,86 6,40 
 
Taxa d’incidència: número d’accidents per cada 1000 treballadors. 
* Dades de Mútua Balear. No s’inclou el PDI funcionari, atès que depèn de MUFACE i aquest 
organisme no especifica si són baixes per IT o baixes per accident/malaltia laboral. 
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Taxa d’incidència (PAS total +PDI contractat)
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Conclusió: la taxa d’incidència mostra un lleuger augment els darrers anys, especialment a 
causa de l’augment de baixes per sobreesforç. Malgrat això, no són dades preocupants atès 
que estem per davall de l’índex d’incidència del sector docent (11,97 en el 2009). S’han 
investigat tots els accidents i s’estan solucionant les deficiències detectades. 
 
 
2.4. PLANS D’EMERGÈNCIA. 
 
Activitats realitzades dins el 2010 segons la planificació inicial: 
 

Simulacres Dates tècnic verificació
Continuar amb els simulacres anuals dels edificis, revisant prèviament els 
Plans d’Autoprotecció i els equips d’emergència existents: 
- Ramon Llull  
- Beatriu de Pinós  
- Guillem Cifre  
- Jovellanos  
- Anselm Turmeda  
- Sa Riera  
- Aulari 
- Mateu Orfila  
- Guillem Colom 
- Residència d’estudiants i Instal·lacions esportives 
- Arxiduc Lluis Salvador (en col·laboració amb Escola d’Hoteleria) 

 
 
Gener 10 
Febrer 10 
Març 10 
Abril 10 
Abril 10 
Maig 10 
Nov. 10 
Des. 10 
Des. 10 
Gener 10 
Nov. 10 

 
 

SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 

 
 

19/01/2010 
31/03/2010
24/03/2010
28/04/2010
19/03/2010
20/05/2010
PENDENT
14/12/2010
9/12/2010 
14/01/2010
23/11/2010

Cas Jai: elaborar el Pla d’emergència i implantar (fer curs + designar equips 
d’emergència + fer simulacre). 

Feb. 10 SH PENDENT

Son Lledó: elaborar Manual i implantar (fer curs + designar equips 
emergència + fer simulacre, coordinat amb els bombers). 

Feb. 10 SH 19/10/2010

Seu d’Eivissa: implantar Manual d’Autoprotecció (fer curs + designar 
equips emergència + fer simulacre, coordinat amb els bombers). 

Feb. 10 SH 26/02/2010

Cientificotècnic-Instituts: elaborar el Manual d’Autoprotecció. Implantar. Març 10 SH PENDENT
Seu de Menorca: implantar Manual d’Autoprotecció (fer curs + designar 
equips emergència + fer simulacre, coordinat amb els bombers). 

Abril 10 SH PENDENT

Reelaborar tots els manuals d’autoprotecció per canvi de normativa, visar i 
donar registre en la Conselleria d’Interior: 
- Mateu Orfila 
- Guillem Colom 
- Ramon Llull 
- Anselm Turmeda 

2009-2010  
 

SH 
SH 
SH 
SH 

 
 

Fet 
PENDENT
PENDENT
PENDENT
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- Guillem Cifre 
- Jovellanos 
- Beatriu de Pinós 
- Sa Riera 
- Son Lledó 
- Eivissa 
- Menorca 
- Cientificotècnic-Instituts 
- Residència d’estudiants 
- Instal·lacions esportives 
(NOTA: l’Aulari i Cas Jai no requereixen Pla d’Autoprotecció registrat). 

SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 

PENDENT
PENDENT
PENDENT
PENDENT

Fet 
PENDENT
PENDENT
PENDENT
PENDENT
PENDENT

Elaborar els plànols d’emergència dels edificis amb Autocat, indicant 
extintors, detectors, mànigues, senyals, llums d’emergència, sirenes, etc. 

2010-2011 SH/MT Iniciat 

Redactar instruccions de les centraletes d’incendis, penjar devora les centrals 2010 SH Fet 
Constituir el Gabinet de Crisis de la UIB 2010 SH PENDENT

 
Conclusió: a data d’avui, es fan simulacres periòdics a 13 dels 16 edificis de la UIB (81 
%), i estan elaborats els Plans d’Autoprotecció de tots els edificis excepte Cas Jai i 
Cientificotècnic-Instituts, si bé queda pendent actualitzar a la nova normativa quasi tots els 
Plans i registrar-los en la Conselleria d’Interior. 
 
 
2.5. ATENCIÓ DE CASOS PSICOSOCIALS 
 
Durant el 2010 s’han tractats els següents casos a nivell individual i a nivell de grup: 

•  Mediació de conflicte interpersonal i seguiment (registre de fets previ a l’inici del 
protocol): 2 casos. 

•  Avaluació, tractament i seguiment de casos psicosocials individuals: 6 casos. 
•  Consultes i assessorament puntuals de temàtiques relacionades amb riscs 

psicosocials: 3 serveis, a petició de Gerència o de Caps de serveis. 
•  Del total de la població tractada: un 90% és personal del PAS i un 10% és PDI. 
•  En la actualitat es fa un seguiment del 20% dels casos oberts. 

 
 
2.6. SERVEI MÈDIC. 
 
a) ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
Activitat a  l’abast de tota la població universitària. 

 
Nº de consultes: 3490 
Nº d’assistències (cures, injectables, etc.): 144 
Nº d’assistències per urgència: 13 

 
b) VIGILÀNCIA DE LA SALUT 
Activitat per al personal de la UIB 
 
•  Reconeixements mèdics: periòdics (anuals o bianuals) i inicials (al incorporar-se al 

lloc de treball): 297 
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Tots els treballadors avaluats són aptes per a la seva feina. 
 

•  Promoció de la salut 
Vacunació (inclou vacuna diftèria –tètanus i específiques per als riscs laborals):  

Antigripal: 76 
Tètanus – Diftèria: 38 
Hepatitis A: 13 
Hepatitis B: 10 
Febre tifoidea: 2 
Antial·lèrgiques: 17 
Altres: 2 

 
•  Cursos: Primers auxilis i reanimació cardiopulmonar bàsica: 1 curs de 4 hores. Curs 

bàsic de prevenció: 2 hores. 
 
•  Gestió i prevenció interdisciplinària: 

- Investigació de danys a la salut derivats del treball. 
- Estudi, seguiment i informes medico-laborals dels treballadors. 

 - Participació al Comitè de Seguretat i Salut. 
- Control i provisió de farmacioles. 
- Actualització del registre de treballadors especialment sensibles. 
- Organització del XVIII Congreso de Salud Laboral en las Administraciones 
Públicas (SESLAP), celebrat a Palma. 

 
 
2.7. ALTRES ACTIVITATS DEL SERVEI DE PREVENCIÓ. 
 

 Previsió tècnic verificació
Assistència a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut. Convocar les 
reunions i redactar les actes. 

Trimestral Servei Fetes 3 
reunions 

Gestió de residus sanitaris (mensual) i químics (semestral) dels laboratoris. 
Fer informe anual de residus, vegeu apartat a). 

Tot l’any SH Fet 

Tasques de Servei de Prevenció per la fundacions FuGUIB i FUEIB Tot l’any AF Fet 50% 
Grup de prevenció de la CRUE: assistència a les reunions anuals. Integrar-
se en el grup de feina sobre formació de prevenció de la CRUE. 

 AF En curs 

Organitzar una carpa per al Dia Mundial sense Tabac Maig Servei 31/05/2010
Elaborar la memòria i la planificació anuals del Servei de Prevenció Gener SH Fet 
Assistència a la Comissió de Bioètica Vàries reunions SH Fet 
Assistència a la Comissió de Formació Vàries reunions SH Fet 
Assistència a la Comissió de Polítiques d’Igualtat Vàries reunions AF Fet 
Visita de IES Isidor Macabich d’Eivissa (F.P. de prevenció de riscos)  Servei 19/03/2010
Visita de IES Son Pacs (F.P. de prevenció de riscos)  Servei 16/04/2010
Direcció de 2 treballs finals de Màster de Salut Laboral Juny-nov. SH Fet 
Direcció de 1 treball final de Màster de Salut Laboral Juny-nov. AF Fet 
Direcció de 1 treball dinal de Màster de Salut Laboral Juny-nov. S.Mèdic Fet 
Actualitzar la web del Servei de Prevenció 2010 SH Fet 
Redacció del guió de la pel·lícula d’animació de prevenció de riscos 
elaborada per Juan Montes de Oca (LADAT) per a la CAEB 

2009-2010 SH/AF Fet 

Visita a requeriment de la Inspecció de Treball, junt amb representants de  SH 20/05/2010
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la UIB i dels treballadors. 
Actualitzar els llistats de personal de la UIB i activitats preventives 
realitzades amb cada treballador. 

2010 SH Fet 

Implantar el sistema de qualitat de la UIB en el Servei de Prevenció Nova feina AF Fet maig 
A petició de Pere Deyà, Director del Posgrau de Salut Laboral: supervisar 
diversos treballs finals i assistir com a tribunal de defensa de treballs.  

Nova feina SH/AF Fet 

Assistir a un curs de redacció de Plans d’Autoprotecció (18h) Nova feina SH Fet 
Assistència a una Jornada de Riscos Psicosocials. Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

 AF 7/10/2010

 
 

a) Gestió dels residus sanitaris i residus químics dels laboratoris: 
 

Residus químics:        Residus sanitaris: 
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2.8. DESPESES I INVERSIONS A CÀRREC DEL PRESSUPOST DE PREVENCIÓ. 
 
Al llarg de l’any 2010 s’han fet les següents accions a càrrec del pressupost de salut laboral 
(segons dades proporcionades pel Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructures): 
 

PRESSUPOST ASSIGNAT AL SERVEI per l’any 2010: 86.600€ 
Romanent del 2009 (despeses acceptades): 6.983,29 € 
PRESSUPOST TOTAL per al 2010 93.583,29 € 
 
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Cost (€) observacions
Infraestructures, construccions, maquinària i instal·lacions   
Instal·lar un hidrant d’aigua per als bombers entre Mateu Orfila i Cas Jai 6.625,05  
Instal·lar un hidrant d’aigua per als bombers davant Son Lledó 4.504,00  
Base de formigó per anclatge del cinturó de seguretat a la depuradora 1.025,44  
Tancament amb reixes en el dipòsit d’aigua contra incendis d’Eivissa 3.010,20  
Elevar la barana de l’escala principal de Física (Mateu Orfila) fins a 90 cm 3.125,19  
Instal·lació de BIE (mànigues d’aigua contra incendis) a Can Salort, Menorca 4.301,92  
Instal·lació de 17 detectors contra incendis en el soterrani del Jovellanos 3.586,47  
Posar cinta de pintura antilliscant en els escalons de les escales de Son Lledó 1.414,34  
Obrir finestres a 3 portes del laboratori de Microbiologia (Guillem Colom) 969,08  
Instal·lar passamans en l’escala del soterrani de la Seu d’Eivissa 230,10  
Instal·lar detectors d’incendis en el soterrani de l’edifici Beatriu de Pinós 1.351,59  
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Instal·lar un detector tèrmic d’incendis a la cuina de Sa Riera 270,46  
Instal·lació fixa de gas CO2 en exterior i instal·lar detector de fuites de CO2 1.624,00  
Unificar les centraletes d’incendis de l’edifici Cientificotècnic-Instituts 927,80 Aprovat 2010, 

pendent de fer
Material no inventariable   
Extractor de fums de soldadura, per l’IFISC 85,04  
Mampara per protecció de raciació UV de soldadura (lab. arquitectura) 91,18  
Dos termòmetres per oficines (AMIDATA)  65,19  
Material de ferreteria (Son Garrit): EPIs, capses per claus de seguretat, etc. 338,64  
Cinturó de seguretat per a la depuradora (llacunes)  72,45  
Material d’oficina (inclou reposapeus i altre material ergonòmic) 1.569,04  
Material de laboratori   
Compra de bates de laboratori 1 4.720,91  
Compra de ulleres de seguretat de laboratori 1 1.887,32  
Previsió compra de bates i ulleres de laboratori del 2010 5.546,28 Previsió 2010, 

passa a 2011 
Abonament intercentre de bates i ulleres de diversos grups de recerca -123,15  
Material de seguretat de laboratoris: safates per vessaments químics, EPI, etc. 1.756,13  
Residus químics i sanitaris   
Residus químics i sanitaris 10.593,11  
Previsió residus químics i sanitaris 2010 10.744,35 Previsió 2010, 

passa a 2011 
Estudis i treballs tècnics   
Avaluació radiològica de l’antic laboratori de radioisòtops (G.Colom) 1.581,58  
Neteja tècnica de l’antic laboratori de radioisòtops (G.Colom) 1.557,50  
Autorització del funcionament del nou laboratori de radioisòtops (Instituts) 2.900,00  
Dosimetria radiològica personal del tècnic de prevenció 59,09  
Viatges   
Viatges i dietes dels tècnics i metgesses 898,77  
Servei Mèdic   
Analítiques mèdiques per al Servei Mèdic 2.222,19  
Previsió analítiques mèdiques per al Servei Mèdic 2010 5.764,09 Previsió 2010, 

passa a 2011 
Medicaments i material mèdic per al Servei Mèdic 2.158,21  
Manteniment de l’equip OXIDOC de reanimació 208,80  
Manteniment del programa informàtic WINMEDTRA del Servei Mèdic 742,40  
Compra d’un tensiòmetre i bombeta per al Servei Mèdic 87,40  
Reparació desfibril·lador del Servei Mèdic 230,84  
Altres   
Senyals i ròtols de prevenció (Nou Signe, Kaiser-Kraft) 157,31  
Senyalització de mitjans contra incendis i vies d’evacuació de Son Lledó 2.166,79 Fet gener 11 
Extintors (4 de pols, 3 de CO2) per Son Lledó 885,33 Fet gener 11 
Compra de llapis de memòria per al servei 68,44  
Material fungible (intercentres) 74,98  
Compra de normativa AENOR 23,54  
Subscripció a base de normativa de prevenció 214,76  
Estores per ratolí d’ordinador, per promocionar l’estudi ErgoUIB 626,40  
Llepolies per als actes del Dia mundial sense tabac 34,74  
Extintors per fer les pràctiques en el parc de bombers 88,50  
Líquid de fum per a simulacres 38,22  
Líquid de neteja antilliscant (Socomor) 183,74  
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Despeses de bar per convidar als bombers en el simulacre de Son Lledó 81,28  
Fotocòpies i còpies de manuals de riscos 171,65  
Manteniment del fax de l’edifici Cas Jai 44,61  
TOTAL 93.583,29  
 
1 No es resta el pagament que fan els alumnes (10 € per bata i ullera de seguretat, que és el 50% del 
cost del material; el 2010 han ingressat 2510 € en les comptes generals de la UIB). 

 
A la taula anterior no es mostren altres inversions que s’han fet a càrrec dels pressuposts 
generals de la UIB, ni les despeses derivades de la feina de manteniment i Unitat Tècnica. 
 
 
3. CONCLUSIONS 
 
•  El grau de compliment de la planificació prevista per al 2010 ha estat del 63%. Les 

activitats que no s’han pogut realitzar s’inclouen a la planificació per al 2011. 
•  Actualment està avaluat la majoria del PAS, però queda pendent avaluar gran part del 

PDI (només s’ha avaluat el 33 %): aquest és el principal objectiu per als propers anys. 
•  Es disposa d’una pla de formació específic, que forma part del pla de formació de la 

UIB i inclou tots els llocs de treball. La majoria del PAS ha assistit a cursos específics 
de prevenció en funció del seu lloc de feina, però gran part del PDI i becaris encara no 
ha rebut formació en prevenció. La formació del PDI és l’altre gran objectiu per als 
propers anys, i es farà presencial i en línia per facilitar l’assistència del PDI. 

•  El personal rep informació sobre els riscos del seu lloc de feina, amb acusament de 
recepció. 

•  Estan elaborats els Plans d’Autoprotecció de quasi tots els edificis de la UIB i s’han 
implantat (es a dir, s’han nomenat els equips d’emergències, s’ha fet formació i 
informació sobre emergències i s’han fet simulacres). L’objectiu és implantar els 
Manuals de la resta d’edificis i refer els Plans d’Autoprotecció per adaptar-los a la 
normativa els propers anys. 

•  S’estan fent els reconeixements mèdics específics al personal que ho sol·licita. 
•  Les activitats preventives del Servei de Prevenció i les inversions econòmiques de salut 

laboral es consensuen prèviament en el Comitè de Seguretat i Salut. 
•  Les dades d’accidentalitat a la UIB mostren una estabilitat en la taxa d’incidència. La 

feina desenvolupada els darrers anys (avaluacions de riscos, formació, etc.) i la inversió 
econòmica (una mitja de 80.000 € els darrers 8 anys) estan contribuint a assolir un bon 
nivell de seguretat i higiene a la UIB. 

 
 
 
 
Santiago Hernández Antònia Ferrer  Margalida Terrassa Margalida Sastre 
Tècnic superior Tècnic superior  Especialistes en Medicina del treball 
de seguretat i higiene d’ergonomia i psicosociologia 
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