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MEMÒRIA A�UAL DEL SERVEI DE PREVE�CIÓ 
Any 2011 

 
 
1. A�TECEDE�TS 
 
El Servei de Prevenció de la UIB es va crear l’any 1999. Fins al 2011 ha estat un Servei 
Mancomunat, abastant la UIB, la FuGUIB i la FUEIB. Però l’entrada en vigor de l’Ordre 
TIN 2504/2010, que modifica el Reglament dels Serveis de Prevenció, obligava la UIB a 
dotar el Servei amb més personal i més mitjans per poder continuar essent un servei 
mancomunat. Per tant, a partir de juny de 2011 el Servei de Prevenció ja no dóna servei a 
la FuGUIB ni la FUEIB, ni pot fer feina per a cap altra empresa distinta de la UIB. 
 
El setembre de 2011 Francesca Garcias va assumir la coordinació del Servei de Prevenció, 
a petició de la Gerent. L’organigrama queda de la forma següent: 
 

- Begoña Morey, responsable del Servei de Prevenció (FOU núm. 310). 
- Francesca Garcias, coordinadora (nomenament pendent). 
- 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 (contracte a temps parcial). 
- Maribel Taroncher, tècnica especialista. 

 
 
2. ACTIVITAT PREVE�TIVA DESE�VOLUPADA DURA�T L’A�Y 2011 
 
Segons la planificació anual prevista per al 2011, s’han realitzat les activitats següents (en 
blau s’indiquen activitats no planificades inicialment): 
 
2.1. Avaluacions de riscos laborals i altres estudis 
 

Avaluacions de riscos planificades tècnic* verificació 
Departament de Física (edificis Mateu Orfila i Anselm Turmeda)  SH En curs 
Seu Universitària de Menorca (per canvis a l’edifici) SH Fet juliol 
Edifici Cientificotècnic (SCT i grups de recerca) i edifici d’Instituts SH En curs: fet 

IFISC 
Departament de Matemàtiques i Informàtica (edifici Anselm Turmeda) AF Fet gener-juliol 
Departaments d’Economia Aplicada i Economia de l’Empresa (edifici GMJ) AF En curs: fet E. 

Aplicada 
Altres estudis tècnic* Verificació 
Projecte d’intervenció ergonòmica (http://ergonomia.uib.es): 
- Redactar i publicar conclusions de l’estudi inicial en el CTI. 

 
AF/Iosune 

 
En curs 

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. 

SH fet protocol 
OMG i avaluats 

2 projectes 
Aplicar la nova Llei 42/2010 de tabac a la UIB. SH/MT Fet gener 
Complir la nova normativa de Serveis de Prevenció (Ordre TIN 2504/2010) AF Fet maig 
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Revisió anual del cabal d’aire de les vitrines de gasos dels laboratoris.  SH Fet abril 
Revisió anual de les instal·lacions fixes i botelles de gasos. SH Fet setembre 
Mesures de renou periòdiques de feines amb soroll. SH 1 mesura 
Mesures ambientals de contaminants químics dels laboratoris SH fet mercuri 
Mesures del nivell de llum a zones exteriors del campus. MT Fet març 
Visites d’inspecció d’actes insegurs dels treballadors i riscos transitoris, revisió ordre 
i neteja de magatzems i espais generals. 

MT Iniciat a 1 
laboratori 

Avaluacions de pantalles de visualització de dades (PVD) a petició del personal: el 
2011 s’han fet 41 avaluacions d’aquest tipus. 

AF Fet (tot l’any) 

Avaluació dels aparells làser (nova normativa): 2 laboratoris SH Fet febrer 
Avaluar el dipòsit de llibres de biblioteca A. Turmeda (nou personal) AF Fet març 
Inspecció de les escales de mà de la UIB SH Fet juny 

 
* Tècnics: SH, Santiago Hernández. AF, Antònia Ferrer. MT, Maribel Taroncher. U.Mèdica: Unitat 
Mèdica. Servei: tasca conjunta de tot el Servei de Prevenció. 
 
Conclusió: a data d’avui ja hem avaluat el 76 % dels llocs de treball del  PAS (tenint en 
compte que falta revisar el personal que ha canviat de lloc de feina) i el 46 % dels llocs de 
treball del PDI (inclou el personal investigador i també en formació). 
 
 
2.2. Formació i informació 
 
a) Formació: durant el 2011 s’han impartit els cursos de prevenció següents, inclosos en el 
Pla de Formació de la UIB: 
 

CURSOS D’ASSISTÈ�CIA OBLIGATÒRIA (pla formació 2010-11) Data Tècnic Assistents 
Prevenció d’incendis i pla d’emergència (Cas Jai) 14/10/2011 SH 25 
Curs pràctic d’extinció d’incendis, per als equips d’intervenció dels edificis 21/10/2011 SH 21 
Riscos en oficines i despatxos (PDI i PAS), presencial. 8/11/2011 AF 10 
Riscos als laboratoris, presencial. 16/12/2011 SH 45 
Riscs a les biblioteques (per a nou personal) 11/03/2011 AF 4 
Curs pràctic per a la utilització de contrapès contra caigudes en alçada 20/04/2011 SH 15 

CURSOS D’ASSISTÈ�CIA VOLU�TÀRIA (pla formació 2010-2011) Data Tècnic Assistents 
Educació de la veu Gener-feb. 11 Extern 5 
Curs pràctic d’adaptació individual del lloc de feina i cura de l’esquena Oct-nov. 11 Extern 3 
Tècniques per al control de l’estrès Maig-juny 11 Extern 9 
Curs bàsic de prevenció, de 50 h (15 h presencials). maig 2011 AF/SH 17 
Socorrisme laboral i primers auxilis 10/11/2011 U.Mèdica 15 
Assetjament laboral: protocol d’actuació 10/03/2011 AF 26 
Riscs psicosocials en el treball 14/04/2011 AF 21 

ALTRES ACTIVITATS DE FORMACIÓ Data Tècnic Verificació 
Màster de Salut Laboral: mòdul de riscos biològics (8 hores). 28-29/01/2011 SH Fet 
Màster de Salut Laboral: mòdul de disseny ergonòmic i PVD (8 hores). 11-12/02/2011 AF Fet 
Pràctiques del funcionament de les centraletes d’incendis amb els conserges Diversos dies SH Fet 
Elaborar una proposta de prevenció per al Pla de Formació 2012 Set. 2011 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 15 % del PDI ha assistit a cursos específics de 
prevenció sobre el seu lloc de feina (obligatoris). A més, el 88 % del PAS i el 30 % del 
PDI 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 (http://prevencio.uib.cat/). Durant el 2011 s’ha elaborat la informació següent: 
 

FITXES D’I�FORMACIÓ PER LLOCS DE FEI�A tècnic verificació 
Elaborar i distribuir les següents fitxes de riscs: 
- Riscs del làser 

 
SH 

 
Fet març 

Resumir i traduir a l’anglès i al castellà la fitxa de riscs als laboratoris SH Fet maig 
Fer un pòster sobre riscs als laboratoris, per a recerca i per a pràctiques. SH Fet maig 

 
Conclusió: a data d’avui, el 93 % del PAS i el 91 % del PDI i personal de recerca han 
rebut informació sobre els riscos del seu lloc de feina. 
 
 
2.3. Procediments i mètodes de prevenció 
 

Procediments ja existents tècnic verificació 
Coordinació d’activitats empresarials amb empreses externes: fer el seguiment. SH Fet tot l’any 
Investigació d’accidents i informe anual d’accidentalitat *: durant el 2011 s’han produït 
6 accidents amb baixa i 17 incidents sense baixa, vegeu apartat a). 

SH Fet tot l’any 
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Comunicació de riscos laborals: s’han fet 10 informes arran de comunicacions de riscos 
realitzades per treballadors. Tres s’han solucionat (30%) i la resta s’han valorat 
econòmicament i estan pendents d’aprovació. 

SH Fet tot l’any 

Distribució de bates i ulleres de seguretat a l’alumnat de primer curs i al personal de 
nova incorporació que fa feina o pràctiques als laboratoris. 

MT Fet tot l’any 

Activitat psicosocial: vegeu apartat b). 
- Registre de fets del protocol d’actuació en situacions relacionades amb conductes de 
assetjament. 
- Mediació de conflictes interpersonals i seguiment. 
- Avaluació, tractament i seguiment de casos individuals. 
- Consultes i assessorament sol·licitat per part de diferents serveis. 

 
AF 

 
AF 
AF 
AF 

 
Fet tot l’any 

 
Fet tot l’any 
Fet tot l’any 
Fet tot l’any 

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

SH Fet tot l’any 
 

Procediments nous que s’han d’elaborar tècnic verificació 
Elaborar un procediment d’actuació en cas d’accident biològic (Unitat Mèdica) SH/U.Mèd En curs 
Elaborar un procediment de seguretat per a feines en alçada SH Fet maig 
Elaborar un procediment de seguretat per a feines en espais confinats SH Fet juny 
Elaborar un procediment de seguretat per a fumigacions SH Fet juny 
Elaborar un procediment de seguretat per a la neteja de finestres SH Fet set. 

 
 
a) Accidentalitat durant el 2011: 
 

Tipus Accidents amb baixa * 
Sobreesforços 6 
In itinere 6 (no s’inclouen en l’índex de sinistralitat) 

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

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Accidents amb baixa 
(PAS total + PDI contractat) 6 5 4 6 2 4 8 9 6 

Malalties professionals 1 0 0 0 2 0 0 0 0 
Accidents in itinere amb baixa 4 5 4 2 5 4 1 2 6 
Incidents sense baixa 17 9 28 16 16 16 10 14 17 
Total dies de baixa 116 59 309 475 29 127 400 456 82 
Durada mitjana de les baixes (dies) 19,3 11,8 77,3 79,2 14,5 31,8 50 50,7 13,7 
Núm. treballadors 
(PAS total + PDI contractat) 

929 961 1042 1103 1146 1190 1366 1407 1422 

Índex d’incidència 6,46 5,20 3,84 5,44 1,74 3,36 5,86 6,40 4,22 
 

Índex d’incidència: nombre d’accidents per cada 1000 treballadors. 
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Conclusió: l’índex d’incidència ha disminuït notablement el darrer any, recuperant la 
tendència d’anys anteriors. Cal destacar que la UIB té un índex d’incidència molt inferior 
al sector docent (el qual va ser d’11,97 en el 2009). S’han investigat tots els accidents i 
s’estan solucionant les deficiències detectades. 
 
 
b) Atenció de casos psicosocials. 
 
Durant el 2011 s’han tractats els casos següents a nivell individual i a nivell de grup: 
 

PERSO�AL UIB RISCS PSICOSOCIALS 
 PAS PDI 
Registre de fets del protocol 
d’actuació en situacions 
relacionades amb conductes de 
assetjament (10) 

 
8 

 
2 

Inici del protocol d’actuació en 
situacions relacionades amb 
conductes de assetjament 

 
- 

 
- 

Total Oberts Tancats Total Oberts Tancats  
Mediació de conflictes 
interpersonals i seguiment   (8) 
 

 
7 

 
5 

(71%) 

 
2 

(29%) 

 
1 

 
- 

 
1 

(100%) 
Avaluació, tractament i seguiment 
de casos individuals (23) 

 
23 

 
15 

(65%) 

 
8 

(35%) 

 
- 

 
- 

 
- 

Consultes i assessorament 
sol·licitat per part de diferents 
serveis de la UIB (11) 

 
6 

 
5 

 
Del total de la població tractada: el 85 % és PAS i el 15 % és PDI. 
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c) Gestió dels residus sanitaris i residus químics dels laboratoris: 
 

Residus químics:        Residus sanitaris: 
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* El 2011 no s’ha fet la retirada de residus químics del segon semestre ni la de residus 
sanitaris d’octubre i desembre, a causa de les dificultats econòmiques que pateix la UIB. 
 
 
2.4. Plans d’emergència 
 

Edifici tècnic verificació 
Continuar amb els simulacres anuals dels edificis, revisant prèviament els Plans 
d’Autoprotecció i els equips d’emergència existents (canvis): 
- Ramon Llull 
- Beatriu de Pinós 
- Guillem Cifre 
- Jovellanos 
- Anselm Turmeda 
- Sa Riera 
- Son Lledó 

 
 

SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 

 
 

19/01/2011 
19/05/2011 
7/04/2011 

25/05/2011 
18/04/2011 
26/05/2011 
28/10/2011 

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

SH Oct. 2011 

Reelaborar tots els Plans d’Autoprotecció per canvi de normativa, visar i donar registre en 
la Conselleria d’Interior (Direcció General d’Emergències): 
- Guillem Colom 
- Ramon Llull 
- Anselm Turmeda 
- Son Lledó 
- Eivissa 
- Menorca 
- Cientificotècnic-Instituts 
(NOTA: l’Aulari i Cas Jai no requereixen Pla d’Autoprotecció registrat). 

 
 

SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 

 
 

En curs 
En curs 
En curs 

Fet octubre 
En curs 

Fet juliol 
En curs 

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

SH/MT En curs 
 

 
Conclusió: es fan simulacres periòdics a 12 dels 14 edificis de la UIB 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 la majoria dels Plans i registrar-los en la 
Conselleria d’Interior (Direcció General d’Emergències). 
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2.5. Unitat mèdica 
 
a) VIGILÀ�CIA DE LA SALUT 
Activitat per al personal de la UIB 
 

• Reconeixements mèdics laborals: s’han fet un total de 239, dels quals: 
o 198 són reconeixements periòdics 
o 41 són reconeixements inicials (en incorporar-se al lloc de treball) 

 
Els protocols mèdics aplicats són: 
o Biblioteques: 3 
o PVD: 197 
o Laboratoris: 3 
o Xofer: 3 
o Consergeria: 17 
o Manteniment: 2 
o Neteja: 1 
o Radiacions Ionitzants: 2 
o Altres: 11 

 
• Promoció de la salut:  

o Organització de xerrades per prevenció càncer de cèrvix uterí. 
o Organització d’activitats del dia mundial contra càncer de mama. 
o Organització activitats per al dia mundial sense tabac. 
o Campanya de vacunació antigripal. 
o Assessorament i tractament per deixar de fumar. 

 
• Vacunació: s’han posat un total de 195 vacunes.  

o Antigripal: 100 
o Tètanus – Diftèria: 38 
o Hepatitis A: 9 
o Hepatitis B: 14 
o Febre tifoidea: 7 
o Antial·lèrgiques: 27 

 
• Cursos:  vegeu apartat 2.2. 

 
• Gestió i prevenció interdisciplinària: 

o Investigació de danys a la salut derivats del treball. 
o Estudi, seguiment i informes medicolaborals dels treballadors. 
o Control i provisió de farmacioles. 
o Elaboració de protocol d’actuació per picades d’abelles. 
o Elaboració del protocol de risc biològic (en tràmit). 

 
b) ASSISTÈ�CIA SA�ITÀRIA 
Activitat a  l’abast de tota la població universitària. 

 
• CONSULTES HABITUALS: 3478 
o Personal UIB: 2952 
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o Professors i Estudiants visitants: 74 
o Estudiants: 327 
o Escola d’Hoteleria: 40 
o Neteja: 21 
o Manteniment: 9 
o Bars/ Menjadors: 9 
o FUE: 8 
o Copisteria: 10 
o Fundació General: 7 
o IMEDEA: 9 
o Altres: 12 

• INFORMES I CERTIFICATS MÈDICS: 111 
• ATENCIÓ D’URGÈNCIA: 14 
o Per malaltia: 11 
o Per accident: 3 

• ALTRES: 143 
o Cures: 40 
o Injectables: 82 
o Extracció tap de cerumen: 21 
 

c) MUFACE 
• Baixes: 14 
• Control de baixes:15 
• Altres: 13 
• Receptes comptabilitzades dins les consultes. 

 
 
2.6. Altres activitats del servei de prevenció 
 

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

Servei Fetes 3 
reunions 

Tasques de Servei de Prevenció per a les fundacions FuGUIB i FUEIB AF Fet (a partir de 
maig ja no és 
mancomunat) 

Grup de prevenció de la CRUE: assistència a 2 reunions (Saragossa i Coruña). 
Participació en el grup de feina sobre formació de prevenció. 

AF Fet 

Organitzar punts d’informació per al Dia Mundial sense Tabac Servei 31/05/2011 
Elaborar la memòria i la planificació anuals del Servei de Prevenció SH Fet gener 
Assistència a la Comissió de Bioètica SH Diverses reunions 

Assistència a la Comissió de Formació SH Diverses reunions 
Assistència a les reunions de la Comissió de Polítiques d’Igualtat AF Fet 
Fer la nova web del Servei de Prevenció SH Oct.-des.11 
Seguiment del sistema de qualitat de la UIB en el Servei de Prevenció AF Fet 
Actualitzar els llistats de personal de la UIB i activitats preventives realitzades 
amb cada treballador. 

SH Fet 

Tutorització de treballs finals del Màster de Salut Laboral: 
- Santiago Hernández: tutoritzats 5 treballs finals. 

SH Fet 

Assistir a un curs de bioseguretat online organitzat per Segla (3 crèdits) SH Fet 
Visita de IES Son Pacs (F.P. de prevenció de riscos professionals) Servei 13/05/2011 
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Participació en l’elaboració del document de les Bones pràctiques (Conselleria 
de Treball). 

AF/SH Fet 

Elaboració de fluxogrames del protocol de risc psicosocial i en cas d’agressió AF En curs 
Acollir una alumna en pràctiques del Cicle Formatiu de Grau Superior en 
Prevenció de Riscos Professionals de l’IES Son Pacs (FP). 

SH Fet març-juny 

Acollir dos alumnes en pràctiques del Màster de Salut Laboral SH Fet octubre-des. 
Inspecció de Treball per un accident de manteniment. SH Fet juliol 

 
 
3. DESPESES A CÀRREC DEL PRESSUPOST DE SALUT LABORAL 
 
L’any 2011 s’han fet les accions següents a càrrec del pressupost de salut laboral: 
 

PRESSUPOST DE SALUT LABORAL per a l’any 2011: 32.270 € 
Romanent del 2010 (despeses acceptades): 35.154,64 € 
PRESSUPOST TOTAL per al 2011 67.424,64 € 

 
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Cost (€) observacions 
Compra de dos contrapesos homologats contra caigudes en alçada 5.609,92  
Instal·lació d’un hidrant d’aigua per als bombers al Poliesportiu 4.527,66 pagament pendent 
Adaptar la porta automàtica del garatge de la Seu d’Eivissa per obrir-la 
manualment en cas d’emergència. 

2.494,85  

Unificar el sistema de detecció d’incendis i alarmes de l’edifici Beatriu de 
Pinós en una única central d’incendis. 

1.813,66  

Col·locar cintes antilliscants a diverses escales 693,83  

Instal·lar 12 detectors d’incendi, 2 polsadors i 4 sirenes a llocs pendents de 
Son Lledó (segons el Pla d’Autoprotecció) 

1.911,81  

Adaptació d’una porta per a vianants a la portassa d’accés al soterrani de Son 
Lledó, segons el Pla d’Autoprotecció i a petició dels bombers. 

1.253,75  

Arran del simulacre, instal·lar una sirena d’alarma addicional al Ramon Llull 207,68 pagament pendent 

Posar rodapeus en les baranes del primer pis de l’edifici Beatriu de Pinós, per 
evitar la caiguda d’objectes. 

1.209,19 pagament pendent 

Tractament amb pintura antilliscant a l’exterior de cuina edifici Jovellanos 198,24  

Unificar les 2 centraletes d’incendis de l’edifici Cientificotècnic-Instituts 927,80 Aprovat 2010 

Instal·lar finestres d’observació a portes del lab. Microbiologia (G.Colom) 969,08 pagament pendent 

Canviar motors espatllats de vitrines de gasos de diversos laboratoris 1.727,52 pagament pendent 

Material elèctric per a les vitrines de gasos de diversos laboratoris 1.036,98 pagament pendent 

Instal·lar protectors en els fluorescents de la biblioteca del Ramon Llull, a 
causa d’un accident. 

2.991,30 pagament pendent 

Compra de bates de laboratori 1 5.460,16 pagaments pendents 

Compra d’ulleres de seguretat de laboratori 1 1.919,86 pagaments pendents 

Abonament intercentre de bates i ulleres dels grups de recerca -13,15  
Armari de seguretat química (inflamables) per a l’Àrea de Biologia Cel·lular 2.328,88 pagament pendent 

Armari de seguretat química per al laboratori de pràctiques 17 1.722,80 pagament pendent 

Material de seguretat per a laboratoris (safates, equips de protecció, etc.) 199,03  

Tubs per a la mesura de mercuri ambiental en laboratoris 116,35 pagament pendent 

Extractor de fums de soldadura per al laboratori de Tecnologia Electrònica 91,21  

Rentaülls d’emergència 306,80 pagament pendent 

ATISAE certificació de seguretat d’una màquina (premsa lab. Materials) 274,73  
Residus químics i sanitaris 2 6.652,53  
Analítiques mèdiques per a la Unitat Mèdica 3.374,42 pagaments pendents 
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Analítiques mèdiques per a la Unitat Mèdica -1.405,78 pressupost del 2010 

Medicaments i material mèdic per a la Unitat Mèdica 2.438,79 pagaments pendents 

Manteniment del programa informàtic WINMEDTRA de la Unitat Mèdica 755,20  
Sobres per a la Unitat Mèdica 274,46  
Targetes de vacunació per a la Unitat Mèdica 169,15 pagament pendent 

Traducció a l’anglès del document “Prevenció de riscos en els laboratoris” 73,96  
Fotocòpies (inclou còpies de fitxes de risc que es lliuren al nou personal) 921,90 pagaments pendents 

Material d’oficina i fungible (inclou material del Servei de Prevenció, i 
reposapeus, faristols i recolzacanells per a treballadors) 

1.383,62 pagaments pendents 

Subscripció a base de normativa de prevenció (Wolters Kluwer) 221,84 pagament pendent 

Extintors per al curs pràctic amb els bombers 88,50 pagament pendent 

Compra de 4 extintors de pols i 3 de CO2 per a Son Lledó 885,33  

Senyalització d’emergències per a diversos edificis 3.060,09 pagaments pendents 

Senyals de prohibit fumar per a les entrades dels edificis 212,40  

Emmarcar plànols d’ubicació per als distribuïdors de diversos edificis 640,63  

Màquina per fer fum, per als simulacres del Servei de Prevenció 447,22  

Cronòmetre per al Servei de Prevenció 9,95  

Material amb motiu del Dia Mundial contra el Tabac 28,94  

Enviament de material a la Seu de Menorca 54,95 pagament pendent 

Manteniment anual del fax de Cas Jai 46,05  

Dosimetria radiològica Santiago Hernández 59,36  
Viatges d’Antònia Ferrer per assistir a reunions del grup de feina de la CRUE 534,68  
Targetes de visita per a Antònia Ferrer 54,69  

TOTAL 60.962,82  
 
1 No es resta el pagament que fan els alumnes (10 € per bata i ulleres de seguretat, que és el 50% 
del cost del material; el 2010 han ingressat 2510 € en les comptes generals de la UIB). 

2 Import corresponent a la retirada de residus de desembre de 2010. A partir del 2011, les factures 
de residus químics i sanitaris s’abonen a càrrec del pressupost general de la UIB. 
 
A la taula anterior no s’inclouen les inversions que s’han fet a càrrec dels pressuposts 
generals de la UIB, ni les despeses derivades de la feina de manteniment. 
 
 
4. CO�CLUSIO�S 
 
• El grau de compliment de la planificació prevista per al 2011 ha estat del 70%. Les 

activitats que no s’han pogut realitzar s’inclouen a la planificació per al 2012. 
• Actualment estan avaluats la majoria dels llocs de treball del PAS, però queda pendent 

avaluar el 54 % dels llocs de treball del PDI. Aquest és un dels principals objectius 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 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 (és a dir, s’han nomenat els equips d’emergències, s’ha fet formació i 
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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 disminució de l’índex d’incidència. La 

feina desenvolupada els darrers anys (avaluacions de riscos, formació, etc.) i la inversió 
econòmica (674.570 € en els darrers 9 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 d’higiene d’ergonomia i psicosociologia 
 
Palma, 17 de gener de 2012 


