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1. Introducció 

Una Universitat que aspira a la millor qualitat de la docència i la recerca, ha d’assolir 
necessàriament un nivell òptim de seguretat i salut de tota la comunitat universitària, 
mitjançant l’aplicació d’un conjunt d’activitats i de mesures, amb la finalitat d’evitar o 
disminuir els riscs derivats de qualsevol activitat que es desenvolupi a la UIB. Aquest 
ha de ser un eix fonamental per al creixement, la consolidació i el lideratge de 
qualsevol organització en la societat moderna en què vivim. 
 
La Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals, té com a objectiu principal garantir la 
seguretat i la salut dels treballadors. Les modificacions posteriors, i especialment la 
Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció, varen reforçar l’obligació 
d’integrar la prevenció en el sistema general de gestió de la institució, tant en el 
conjunt de les seves activitats i decisions com a tots els nivells jeràrquics, a través de 
l’elaboració i aplicació d’un Pla de prevenció de riscs laborals. 
 
D’aquesta forma, el Pla de prevenció és un document estratègic dissenyat per 
organitzar i integrar la prevenció dins la institució, i ha d’incloure l’estructura 
organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments i els 
recursos necessaris per dur a terme la prevenció de riscs a la UIB. 
 
Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i 
membres de la comunitat universitària, que apareguin en gènere masculí en aquest 
document, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, 
segons el sexe del titular de qui es tracti. La utilització del gènere masculí no té cap 
intenció discriminatòria i es fa per facilitar la lectura amb el menor esforç possible. 
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2. Descripció de la UIB 

La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat 
jurídica i patrimoni propis, que duu a terme el servei públic de l’educació superior 
mitjançant la investigació i la docència. La UIB té plena autonomia quant a recerca, 
docència, organització, govern, administració i finançament, sense cap altra limitació 
que les normes que dicten l’Estat i el Govern de les Illes Balears en l’exercici de les 
competències respectives. 
 
La UIB disposa d’uns Estatuts que en regulen el funcionament i que organitzen la 
Universitat en unitats acadèmiques (departaments, facultats, escoles), unitats 
d’administració i serveis (que són les responsables de donar suport a l’activitat 
acadèmica, de gestió o de servei a la Universitat), instituts universitaris, fundacions i 
tots els altres centres i serveis necessaris per al compliment de les seves funcions. 
 
Els òrgans de govern i de representació de la UIB estan definits als Estatuts i són: 
 
Òrgans col·legiats: 

• Claustre universitari: és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària. 
• Consell de Govern: és l’òrgan de govern que exerceix la potestat reglamentària 

mitjançant l’aprovació de les normes de règim intern. 
• Consell de Direcció: presidit pel Rector i integrat pels vicerectors, els delegats del 

Rector, el Secretari General i el Gerent, desenvolupa les tasques de gestió, direcció, 
coordinació i execució de la política de la Universitat. 

• Consell Social: és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat. 
• Juntes de facultat i d’escola: són els òrgans de govern de les facultats o escoles i 

són presidides pels degans o directors. 
• Consells de departament: són els òrgans de govern dels departaments 

corresponents i són presidits pels directors. 
• Comissions de direcció dels centres i dels departaments. 
• Consells dels instituts universitaris de recerca. 

Òrgans unipersonals: 

• Rector: és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i en té la representació. 
Exerceix la direcció, el govern i la gestió de la UIB, desenvolupa les línies d’actuació 
aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i n’executa els acords. El Rector, 
per exercir millor les seves funcions, pot nomenar delegats del rector. 

• Vicerectors: tenen per missió auxiliar el Rector en el govern de la Universitat 
coordinant i dirigint les activitats que els assigni. 

https://seu.uib.cat/fou/acord/94/9439.html
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• Secretari General: col·labora amb el Rector en les tasques d'organització i regiment 
acadèmic, i és el fedatari dels actes i acords del Claustre universitari, del Consell de 
Govern i del Consell de Direcció. 

• Gerent: li correspon gestionar els serveis administratius i econòmics de la 
Universitat. Quan sigui necessari, es poden nomenar vicegerents. 

• Degans i directors d’Escola: tenen la representació del centre i n’exerceix les 
funcions de direcció i gestió ordinària de les facultats i escoles. 

• Vicedegans i subdirectors d’Escola: assisteixen el degà o director d’escola en les 
seves funcions, coordinant i dirigint les activitats que els assignin. 

• Directors de departament: tenen la representació del departament i n’exerceixen les 
funcions de direcció i gestió ordinària. 

• Subdirectors de departament: Assisteixen el director en les seves funcions i el 
substitueix en cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació. 

• Secretaris de facultat o d’escola i secretaris de departament. 
• Directors, subdirectors i secretaris dels instituts universitaris de recerca. 
 
Dades generals de la UIB 

• Pressupost de la UIB per a l’any 2018: 102.581.526,25 € 
• Facultats i escoles: 9 facultats i 1 escola politècnica superior. 
• Departaments: 19. 
• Serveis i oficines: 31 serveis i 9 oficines. 
• Centres adscrits: 5 escoles universitàries. 
• Fundacions: 1 (Fundació Universitat-Empresa de la Illes Balears). 
• Instituts universitaris de recerca: 7. 
• Convenis: 127 convenis signats durant l’any acadèmic 2016-17. 
• Grups de recerca: 149 (dades de la web de l’OSR). 
• Projectes de recerca: 239 projectes en curs, amb un pressupost de més de 17 

milions d’euros (dades de la web de l’OSR). 
• Empreses externes: més de 50 empreses desenvolupen activitats a diari a la 

UIB, entre empreses concessionàries, spin-offs, farmàcia, llibreria, etc. 
• Alumnat: 13.982 (dades de la memòria acadèmica 2016-2017) 
• Personal: 2287 (a data 31/01/2018. Ha augmentat un 8 % respecte al 2015) 

o Personal docent i investigador (PDI), funcionari i laboral: 1397 
o Personal d’administració i serveis (PAS), funcionari i laboral: 568 
o Personal de capítol VI (contractat per a investigació o serveis): 322 

 
 
 
 
 

http://www.uib.cat/recerca/projectes/
http://www.uib.cat/recerca/projectes/
http://www.uib.es/es/lauib/memoria/
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Distribució del personal per departaments i serveis, i els riscs principals: 
 
 PDI PAS Cap.VI Riscs principals * 
Personal que fa feina a laboratoris: 
Departaments de Química, Física, Biologia, 
Biologia Fonamental i C.S., Geografia, 
Medicina, Infermeria i Fisioteràpia, Escola 
Politècnica, Serveis Cientificotècnics, CSIC, 
Instituts de recerca (IUNICS, IFISC, IDISBA, 
IAC3) 

351 37 202 

Riscs químics, físics i 
biològics. Riscs 
d’oficina, aules, riscs 
psicosocials, sortides 
de camp (incloent 
busseig). 

Personal que fa feina a oficines i aules: 
Departaments de Dret Privat; Dret Públic; 
Economia Aplicada; Economia de 
l’Empresa; Filologia Catalana; Filologia 
Espanyola, Moderna i Clàssica; Filosofia i 
Treball Social; Ciències Històriques i Teoria 
de l’Art; Ciències Matemàtiques i 
Informàtica; Pedagogia i Didàctiques 
Específiques; Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l'Educació; Psicologia. 
PAS: gerència, serveis administratius, CTI, 
Servei d’Alumnes, Comptabilitat, 
Pressuposts, Campus Digital, Recursos 
Humans, Nòmines, Patrimoni, Servei 
Lingüístic, OSR, SAC, UOM, SEQUA, 
OCDS, Relacions Internacionals, Promoció, 
Edicions, entre d’altres. 

1046 406 115 
Riscs d’oficina, aules, 
riscs psicosocials. 

Biblioteques  60 5 

Càrregues, postures 
forçades, moviments 
repetitius, riscs 
d’oficina, psicosocials. 

Consergeries  59  
Postures, càrregues, 
riscs d’oficina, 
psicosocials. 

Manteniment i mecànic  2  

Riscs de manteniment: 
sobreesforç, risc 
elèctric, caigudes, cops, 
talls, etc. 

Transportistes i conductors  4  
Sobreesforç, caigudes, 
cops, accidents de 
trànsit. 

Total 1397 568 322  
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* La descripció dels riscs no és exhaustiva. Per a més detalls sobre els riscs de cada lloc de 
treball, consultau els informes d’avaluació de riscs corresponents. 
 
Edificis: 
 

Edifici Superfície Ubicació Ús Departaments i serveis 

Mateu Orfila i 
Rotger 

12.643 m2 Campus 
Docent i 
laboratoris 

Departaments de Química i 
Física. Biblioteca, serveis 
administratius. 

Guillem Colom 
Casasnovas 

6.087 m2 Campus 
Docent i 
laboratoris 

Biologia, Biologia 
Fonamental, Geografia. 
Estabulari. Hivernacle. 

Edifici 
Cientificotècnic i 
d’instituts 
universitaris de 
recerca 

5.039 m2 Campus Laboratoris 

Diversos laboratoris de 
Psicologia, Química, 
Biologia, Radioactivitat. SCT, 
SSIGT, IFISC, IUNICS.  

Ramon Llull 9.798 m2 Campus Docent 

Filologia Catalana, Fil. 
Espanyola, Filosofia, C. 
Històriques. Biblioteca, 
serveis administratius. 

Anselm Turmeda 13.197 m2 Campus 
Docent i 
laboratoris 

Matemàtiques i 
Informàtica. Laboratoris 
d’Edificació i d’Electrònica. 
CTI. Biblioteca, serveis 
administratius. 

Guillem Cifre de 
Colonya 

19.620 m2 Campus Docent 
Infermeria, Pedagogia, 
Psicologia. Serveis 
administratius, biblioteca. 

Gaspar Melchor de 
Jovellanos 

22.281 m2 Campus Docent 

Dret i Economia. Biblioteca, 
serveis administratius, 
Servei de Recursos 
Audiovisuals. 

Beatriu de Pinós 4.478 m2 Campus Docent 
Professorat de diversos 
departaments. 

Aulari prefabricat 2.025 m2 Campus Sense ús Actualment sense ús 
Antoni Maria 
Alcover i Sureda 

3.256 m2 Campus 
Docent i 
laboratoris 

Postgrau, Campus Digital, 
laboratoris diversos. 

Son Lledó 7.315 m2 Campus Oficines 
Rectorat i vicerectorats, 
diversos serveis. Biblioteca. 

Cas Jai 1.079 m2 Campus Oficines 
Servei de Prevenció, 
Edicions, Relacions 
Internacionals, OCDS. 
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Edifici Superfície Ubicació Ús Departaments i serveis 

Residència 
d’Estudiants 

5.135 m2 Campus Residencial Gestionats per FUEIB 
(Fundació Universitat 
Empresa). Poliesportiu 7.820 m2 Campus Esportiu 

Sa Riera 4.919 m2 Palma Docent 
IRIE, SAC, UOM, serveis 
admin. 

Ca n’Oleo 1.940 m2 Palma Administratiu Consell Social 

Seu universitària de 
Menorca 

2.630 m2 Alaior Docent 
Professorat de diversos 
departaments. Serveis 
administr.  

Seu universitària 
d’Eivissa i 
Formentera 

3.812 m2 Eivissa Docent 
Professorat de diversos 
departaments. Serveis 
administr.  

Can Quintana, Cas 
Valencià, Can 
Cortès, Can López 

512 m2 total Campus Investigació 
Zoologia, Botànica, 
Fisiologia Vegetal, CSIC. 

Can Amorós i Ca 
na Catalina Ramon 

185 m2 total Campus Manteniment 
Taller mecànic i tallers de 
manteniment. 

Ca ses Llúcies  Campus Administratiu SmartUIB 
Hospital U. Son 
Espases 

Sector H, P-1 Palma Docent 
Facultat i departament 
Medicina 
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Mapa interactiu: <http://www.uib.es/es/lauib/localitzacio/Campus/Edificis> 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uib.es/es/lauib/localitzacio/Campus/Edificis
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Fotos dels edificis principals de la UIB: 

 

Son Lledó 

 

Anselm Turmeda (campus) 

 

Gaspar M. de Jovellanos (campus) 

 

Guillem Cifre de Colonya (campus) 

 

Mateu Orfila i Rotger (campus) 

 

Guillem Colom Casasnovas (campus) 

 

Residència d’estudiants (campus) 

 

Instal·lacions esportives (campus) 
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Sa Riera (Palma) 

 

 

Ca n’Oleo (Palma) 

 

 

Seu d’Eivissa i Formentera (Eivissa) 

 

 

Seu de Menorca (Alaior) 

 
 
Òbviament, integrar la prevenció de riscs a tots els nivells, en una estructura tan 
complexa i extensa, no és una tasca senzilla i requereix la implicació de totes les parts, 
així com una dotació suficient de recursos humans i econòmics. 
 
S’estableix l’organigrama següent per aconseguir una integració efectiva de la 
prevenció a la UIB, essent necessari assignar funcions i responsabilitats preventives a 
tots els nivells. 
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Organigrama funcional en matèria de prevenció de riscs laborals 

 
 

 
Cal recordar que, segons la Llei de prevenció de riscs laborals, l’alumnat no és 
personal de la UIB i, per tant, no correspon al Servei de Prevenció realitzar les 
activitats preventives que estableix l’Estatut de l’Estudiant Universitari (Reial decret 
1791/2010). 

Rector 

Gerent Vicerectors 

Comitè de Seguretat 
 i Salut 

Servei de 
prevenció 

Treballadors 
designats  

Degans i directors d’escola 
universitària 

Directors de 
departaments i 
d’instituts univ. 

 

PAS 
personal d’administració i serveis 

Administradors de 
centre 

 

Resta del PDI 
(funcionaris i laborals) 

Resta del PAS 
(funcionaris i laborals) 

Contractats (capítol VI) 

Caps de servei 

PDI 
personal docent i investigador 
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El present Pla de prevenció s’elabora per donar resposta a: 
 
 Capítol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

Quins són els objectius de la 
UIB en matèria de prevenció? 

 

3. Política de prevenció de la UIB. 

 

Què i qui ho ha de fer? 4. Responsabilitats i funcions en matèria 
de prevenció. 
5. Organització de la prevenció i recursos 
econòmics. 

 

Com s’ha fer? 6. Avaluació de riscs laborals. 
7. Planificació de la correcció de les 
deficiències. 
8. Pla de formació. 
9. Informació de riscs laborals. 
10. Equips de protecció personal. 
11. Plans d’emergència. 
12. Vigilància de la salut i assistència 
sanitària. 
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3. Política preventiva 
 
El document següent fou aprovat per la Junta de Govern (anterior denominació del 
Consell de Govern) dia 20 de febrer de 2002.  
 
Compromís de la universitat de les illes balears amb la prevenció de riscs 
laborals 

 
Política de prevenció de la UIB 
 
La Llei de prevenció de riscs laborals i el Reglament dels Serveis de Prevenció 
estableixen l’obligació empresarial i de les administracions públiques de disposar d’un 
sistema de gestió de la prevenció dels riscs laborals. 
 
Així mateix, l’article primer del Reglament dels Serveis de Prevenció estableix que «la 
prevenció s’ha de desenvolupar al si de l’empresa i s’ha d’integrar en el conjunt de les 
seves activitats i decisions, tant en els processos tècnics, en l’organització i 
planificació de la feina, en les condicions en què aquesta es presti, com en la línia 
jeràrquica de l’empresa, inclosos tots els seus nivells». 
 
En conseqüència, les empreses i les administracions públiques han d’implantar un 
sistema de prevenció que els permeti gestionar adequadament tots i cadascun dels 
requisits establerts en la Llei de prevenció de riscs laborals. 
 
Compromís general amb la seguretat i la salut a la feina 
 
La millora de les condicions de treball i la protecció de la salut de tots els treballadors 
de la UIB o que fan feina a les seves instal·lacions, són per al Rectorat un objectiu 
essencial que s’ha d’assolir mitjançant l’aplicació d’una política de prevenció de riscs 
laborals en la qual s’integri la gestió de tots els estaments universitaris. 
 
Cal que tota l’organització sigui conscient de la seva responsabilitat per aconseguir 
que la seguretat i la salut dels treballadors estiguin garantides a la UIB. 
 
No es tracta, solament, de la responsabilitat derivada de la normativa legal, és també 
una obligació ètica d’una institució tan important en la societat balear com la UIB. 
 
Principis bàsics 
 
1r. La salut laboral, entesa com l’increment progressiu dels nivells de benestar social 
dels treballadors mitjançant la millora continuada de les condicions de treball, 

http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-de-Govern/Actes-del-Consell-de-Govern-del-dia-20-de-febrer.cid174345
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constitueix un objectiu bàsic de la UIB i és assumit pel Rectorat com una 
responsabilitat directa i prioritària en relació amb totes les altres consideracions de 
l’activitat laboral. 

2n. La responsabilitat d’aconseguir aquest objectiu és competència del Rectorat i de 
tots els càrrecs directius de la UIB. 

3r. La seguretat i la salut formen part dels criteris de gestió de la UIB i se’n valoren els 
resultats amb la mateixa importància o més, si cal, que d’altres i se n’integren els 
objectius en totes les decisions i accions. 

4t. Les obligacions en matèria de seguretat i salut laboral són inseparables de tota 
activitat laboral i abracen tot el personal de la UIB. 

5è. Des del Rectorat s’incentivarà la participació activa del personal de la UIB en el 
manteniment i la millora de la seguretat i la salut en els llocs de feina. 

 
Amb l’objectiu de complir aquests principis bàsics, s’implanta un sistema de gestió 
preventiva que fixa els criteris d’actuació de la UIB per a la prevenció de riscs laborals. 
 
La UIB, a través del sistema de gestió i d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries, estableix els compromisos següents: 
 
• Assegurar el compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat i salut 

laboral. 

• Eliminar els riscs que es puguin evitar, i avaluar i controlar els riscs que no sigui 
possible evitar. 

• Combatre els riscs en el seu origen, inclosa la prevenció de riscs laborals en el 
disseny de nous processos i instal·lacions. 

• Integrar la gestió de la prevenció en tots els nivells jeràrquics, formant els directius 
per al desenvolupament de les seves funcions en matèria de prevenció.  

• Establir un sistema que garanteixi als treballadors la vigilància periòdica del seu estat 
de salut segons els riscs inherents al seu lloc de feina. 

• Formar i informar adequadament tots els treballadors perquè puguin desenvolupar 
la seva feina de manera segura i saludable. 

• Consultar i donar la màxima participació als treballadors, a través dels seus 
representants en matèria de prevenció, en tots aquells aspectes que puguin afectar 
la seva seguretat i salut. 

• Establir auditories que permetin una millora contínua dels sistemes de prevenció 
dels riscs laborals. 
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• Establir un protocol amb contractistes, subcontractistes i proveïdors pel qual 
s’exigeixi el compliment estricte de la legislació en matèria de prevenció de riscs 
laborals. 

• Promoure actituds que afavoreixin la millora de la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

 
Aquests principis i compromisos constitueixen la política de la UIB en matèria de 
prevenció de riscs laborals. La UIB entén que la seva consecució és un objectiu 
primordial i ineludible de tots i cadascun dels seus membres. 
 
Signat, 

El Rector 
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4. Responsabilitats i funcions en matèria de prevenció de riscs 
laborals 

 
El Consell de Govern va aprovar el document «Distribució de responsabilitats i 
funcions en matèria de prevenció del Pla de prevenció» en la reunió ordinària del dia 9 
de febrer de 2006. 
 
A continuació s’inclou el document que va ser aprovat inicialment, amb les 
modificacions necessàries a causa dels canvis organitzatius que s’han produït els 
darrers anys a la UIB. 
 
La difusió del document a tota la comunitat universitària és essencial, perquè tothom 
conegui les seves funcions i responsabilitats en matèria de prevenció de riscs. 
Aquesta tasca de difusió correspon al Rector i al vicerectorat de Campus. 
 
Responsabilitats i funcions en matèria de prevenció de riscs laborals 
 
4.1. Introducció 
 
La Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals, té com a objectiu promoure la 
seguretat i la salut dels treballadors mitjançant la realització de les activitats 
necessàries per prevenir els riscs derivats de la feina. La Llei 54/2003, de reforma del 
marc normatiu de la prevenció, reforça la necessitat d’integrar la prevenció dels riscs 
laborals en el conjunt de les activitats i a tots els nivells jeràrquics de l’empresa, a 
través de la implantació d’un Pla de prevenció de riscs laborals, el qual ha d’incloure 
les responsabilitats i funcions, els procediments i els recursos necessaris per dur a 
terme la prevenció. 
 
Tota la comunitat universitària ha de ser conscient de la necessitat de fomentar una 
autèntica cultura preventiva i, per aquest motiu, la UIB es fixa com a prioritat 
l’aprovació i la implantació del present document. 
 
4.2. Estructura organitzativa de la UIB i assignació de funcions i 
responsabilitats preventives 
 
La prevenció de riscs és responsabilitat de tota la comunitat universitària, incloent-hi 
el personal docent i investigador (PDI), el personal d’administració i serveis (PAS), 
contractats (capítol VI), becaris, alumnes i empreses externes. És impossible assolir 
un nivell adequat de seguretat i salut sense la participació de tothom. 
 
La complexitat de l’estructura organitzativa de la UIB fa necessari atorgar funcions i 
responsabilitats en matèria de prevenció a tots els seus membres i establir un sistema 

http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-de-Govern/Actes-del-Consell-de-Govern-del-dia-9-de-febrer-de.cid174304
http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-de-Govern/Actes-del-Consell-de-Govern-del-dia-9-de-febrer-de.cid174304
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eficient de coordinació entre el Servei de Prevenció i els responsables de tots els 
òrgans. 
 
Tenint en compte l’estructura organitzativa de la UIB, establim tres nivells de 
responsabilitat en matèria de prevenció: 
 
La màxima responsabilitat en matèria de prevenció correspon al Rector. 
 
El segon nivell de responsabilitat correspon al personal amb càrrec directiu, incloent-
hi vicerectors, degans, directors de departament, directors d’escola universitària i 
d’institut universitari, investigadors principals, administradors de centre i caps i 
directors de serveis, com també qualsevol persona que tingui personal al seu càrrec. 
Aquesta responsabilitat també és extensiva al professorat respecte de l’alumnat i 
becaris. En general, són responsables de la seguretat i salut de les persones que estan 
al seu càrrec, han de promoure i supervisar en els seus àmbits que el personal 
compleixi la normativa de prevenció i les directrius del Servei de Prevenció. També 
s’han de coordinar entre ells per assolir aquests objectius. 
 
El tercer nivell de responsabilitat correspon a qualsevol persona que faci feina o 
estudiï a la UIB, incloent-hi tot el PDI, PAS, contractats, becaris, alumnes i personal 
d’empreses externes, que en general han de cooperar i complir la normativa de 
prevenció i les directrius del Servei de Prevenció. 
 
A partir de l’aprovació del present document, el Rector, els òrgans de govern i de 
representació, els càrrecs directius i qualsevol persona que tingui treballadors o 
alumnes al seu càrrec han de tenir en compte la prevenció de riscs laborals en 
qualsevol activitat que realitzin o encomanin, i en totes les decisions que prenguin, 
amb l’objecte de preservar la seguretat i la salut de tota la comunitat universitària. 
 
A continuació s’especifica la distribució de les funcions i responsabilitats preventives. 
Per dur a terme les funcions, es comptarà amb el suport tècnic i l’assessorament del 
Servei de Prevenció. 
 
4.2.1. Servei de Prevenció de riscs laborals 
 
El Servei de Prevenció de la UIB assumeix les quatre especialitats de prevenció: 
medicina del treball, seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia. 
 
Les funcions del Servei de Prevenció estan establertes per la Llei 31/1995 i el RD 
39/1997. Bàsicament s’encarrega de: 
 
• Avaluar els riscs laborals dels llocs de treball. 
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• Informar i formar el personal sobre els riscs laborals del seu lloc de treball.  

• Vigilar la salut dels treballadors en relació amb els riscs derivats de la feina, incloent 
la realització de reconeixements mèdics específics, a través de la Unitat mèdica, i 
garantint la protecció de les dades personals. 

• Elaborar i implantar els Plans d’autoprotecció i d’emergència dels edificis (la qual 
cosa inclou la formació i informació sobre emergències per a tot el personal, la 
creació d’equips d’emergències i l’organització de simulacres anuals a cada edifici). 

• Elaborar i implantar els procediments del sistema de gestió de la prevenció: 
investigació d’accidents, coordinació d’activitats empresarials, etc. 

• Gestionar els residus tòxics i perillosos de la UIB. 

• Assessorar els òrgans de govern, el Comitè de Seguretat i Salut, els càrrecs i els 
treballadors sobre qualsevol tema relacionat amb la seguretat i la salut. 

• Elaborar una memòria i una planificació anuals de les seves activitats. 

 
4.2.2. Delegats de prevenció i Comitè de Seguretat i Salut 
 
Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut, i són elegits per i entre els membres de les Juntes de personal i del 
Comitè d’Empresa. 
 
El Comitè de Seguretat i Salut és el màxim òrgan de participació i consulta en temes 
relacionats amb la prevenció de riscs laborals. Actualment està format per sis delegats 
de prevenció i sis representants de la UIB (Resolució 11515, FOU núm. 419). La 
composició es pot consultar a la web del Servei de Prevenció. 
 
Les funcions del Comitè de Seguretat i Salut i dels delegats de prevenció estan 
especificades en el capítol V de la Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals. 
 
4.2.3. Rector 
 
És la màxima autoritat acadèmica i de govern de la Universitat i, per tant, és el màxim 
responsable de la prevenció de riscs laborals. Li correspon la direcció de la política 
preventiva i prendre les decisions estratègiques en aquesta matèria. 
 
Les principals responsabilitats i funcions preventives del Rector són: 
• Ratificar el Pla de prevenció i sotmetre’l a l’aprovació del Consell de Govern.  

• Impulsar i liderar la integració de la prevenció de riscs laborals (PRL) dins el sistema 
de gestió de la UIB, i promoure la implantació del Pla de prevenció a tots els nivells 
jeràrquics. 

http://prevencio.uib.cat/Seccions/SeguretaSalut/
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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• Integrar la PRL en les reunions dels òrgans de govern que presideixi. 

• Promoure l’establiment d’objectius anuals de PRL dins dels plans estratègics de la 
UIB i vetllar pel seu compliment. 

• Establir l’estructura organitzativa necessària per dur a terme les activitats 
preventives i assignar els recursos humans i materials necessaris per assolir els 
objectius establerts i donar compliment a la normativa de PRL. 

• Conèixer les deficiències més importants de seguretat i salut existents a la UIB i 
impulsar-ne la solució. 

• Executar els acords que el Consell de Govern, el Consell de Direcció o el Comitè de 
Seguretat i Salut adoptin en matèria de PRL. 

• Designar els representants de la institució en el Comitè de Seguretat i Salut. 

• En general, vetllar pel compliment de la normativa de PRL. 

 
4.2.4. Delegació de les funcions preventives del Rector. 
 
Atesa la impossibilitat que el Rector pugui realitzar personalment les funcions que li 
atribueix la Llei de prevenció de riscs laborals, ha designat el vicerector de Campus, 
Cooperació i Universitat Saludable per dur a terme la gestió operacional de la 
prevenció i per coordinar el Servei de Prevenció (Resolució 10607, FOU núm. 383). 
Les seves funcions principals són: 
 
• Promoure el desenvolupament de la política de prevenció i el compliment de la 

normativa de prevenció de riscs laborals (PRL), així com dels plans, procediments i 
mesures preventives que estableixi la Universitat. 

• Coordinar la implantació de la prevenció a tots els nivells jeràrquics i a totes les 
activitats que es facin a la UIB, garantint que els distints òrgans unipersonals i 
col·legiats assumeixin les funcions i responsabilitats que els corresponen segons el 
present Pla de Prevenció. 

• Coordinar i supervisar les activitats del Servei de Prevenció. Aprovar els 
procediments inclosos en el sistema de gestió de PRL i els Plans d’Autoprotecció i 
d’emergència dels edificis. 

• Conèixer els resultats dels informes de prevenció que s’elaborin (avaluacions de 
riscs, plans d’autoprotecció i d’emergència, investigació d’accidents, etc.), i impulsar 
la realització de les mesures preventives proposades i la solució de les deficiències 
detectades, prioritzant la solució en funció de la gravetat dels riscs i la disponibilitat 
pressupostària. 

• Administrar les partides pressupostàries assignades a salut laboral. 
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• Impulsar la integració de la prevenció en els convenis que signa la UIB. 

• Presidir el Comitè de Seguretat i Salut i sotmetre a consulta del Comitè les 
planificacions i actuacions de la UIB en matèria de prevenció. 

• Informar el Rector i els òrgans de govern sobre el desenvolupament de l’activitat 
preventiva a la UIB i els principals problemes de seguretat i de salut detectats. 

• En general, vetllar pel compliment de la normativa de PRL. 

 
4.2.5. Vicerectors i Gerent 
 
Els vicerectors i el Gerent han d’integrar la prevenció de riscs en l’àmbit de les seves 
competències i en totes les decisions que prenguin. 
 
Per la seva relació especial amb aspectes de seguretat i salut, els vicerectorats 
següents tenen unes funcions específiques: 
 
Vicerectorat competent en matèria d’Investigació: 
 
• Impulsar i coordinar la prevenció de riscs laborals en les activitats d’investigació, 

garantint que els aspectes de seguretat i salut es tenen en compte a tots els 
projectes de recerca i que es preserva la seguretat i la salut dels investigadors. 

 
Vicerectorats competents en matèria d’estudiants i de professorat: 
 
L’alumnat no és personal de la UIB i per tant no correspon al Servei de Prevenció 
realitzar activitats preventives per a aquest col·lectiu. Els vicerectorats en matèria 
d’estudiants i de professorat s’han de coordinar per garantir que es compleixen els 
requisits de seguretat i salut establerts a l’Estatut de l’Estudiant Universitari (RD 
1791/2010): 
 
• Impulsar i coordinar la prevenció de riscs laborals en les tasques docents, de forma 

que es garanteixi la seguretat i la salut del professorat i de l’alumnat. 

• Promoure una formació adequada de l’alumnat en matèria de prevenció de riscs 
laborals. 

• Establir normes de seguretat i salut per a l’alumnat, en especial les que fan 
referència a l’ús de laboratoris de pràctiques i entorns d’investigació. 

• Garantir que l’alumnat disposa dels mitjans necessaris per preservar la seva salut i 
seguretat en el desenvolupament de les activitats d’aprenentatge (equips de 
protecció, etc.). 
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Vicerectorat competent en matèria d’infraestructures i contractació: 
 
• Impulsar i coordinar la prevenció de riscs laborals en els edificis, obres, reformes i 

manteniment d’instal·lacions o equips, garantint que es compleix la normativa de 
prevenció en les activitats citades. 

• Impulsar la coordinació d’activitats empresarials amb les empreses contractades per 
realitzar obres, reformes i manteniment. 

 
4.2.6. Degans, directors d’escola universitària, directors de departament i directors 
d’instituts universitaris 
 
Les seves funcions preventives, en els seus àmbits, són les següents: 
 
• Cooperar en el compliment de la normativa de prevenció de riscs laborals i 

promoure la prevenció entre el seu personal, becaris i alumnat. 

• Integrar la prevenció de riscs en les activitats del centre i en els processos i 
procediments que es desenvolupin. 

• Vetllar per l’aplicació de les normes i directrius establertes pel Servei de Prevenció, 
garantint que el seu personal i l’alumnat compleix les normes de seguretat i realitzen 
la feina o aprenentatge en condicions de seguretat i salut. 

• Vetllar perquè el personal i l’alumnat que està al seu càrrec disposi de suficient 
formació i informació en matèria preventiva. 

• Col·laborar amb el Servei de Prevenció i impulsar el desenvolupament de l’activitat 
preventiva (avaluacions de riscs, plans d’emergència, formació i informació 
preventiva, investigació d’accidents, etc.), conèixer els resultats dels informes i, si 
escau, tramitar la solució de les deficiències detectades que li siguin assignades. 

• Proporcionar els equips de protecció personal necessaris per a l’alumnat. 

• Exercir les funcions de Cap d’emergències en el seu edifici. 

• Informar el Servei de Prevenció en cas d’accident, incident, risc no controlat o 
situació d’emergència. 

• Nomenar coordinadors de seguretat dels laboratoris assignats. 

• Destinar part del pressupost de la facultat, escola, departament o institut per a la 
prevenció de riscs. 
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4.2.7. Caps dels grups de recerca 
 
Són responsables de la seguretat i la salut de les persones que integren els seus grups 
d’investigació, incloent-hi PDI, PAS, contractats, becaris i qualsevol altra persona que 
faci treballs als espais assignats a cada grup de recerca, com ara estudiants, 
investigadors sense contracte, tècnics de laboratori, personal d’empreses externes, 
etc. Les seves funcions són: 
 
• Cooperar en el compliment de la normativa de prevenció de riscs laborals i 

promoure la prevenció entre el seu personal, becaris i alumnat. 

• Integrar la prevenció de riscs en les activitats del grup i en els processos i 
procediments que es desenvolupin. 

• Vetllar per l’aplicació de les normes i directrius establertes pel Servei de Prevenció, 
garantint que el seu personal compleix les normes de seguretat i realitza la feina en 
condicions de seguretat i salut. 

• Vetllar perquè el personal i l’alumnat que està al seu càrrec disposi de suficient 
formació i informació per treballar de manera segura, en especial en el moment 
d’incorporar-se a la feina. 

• Elaborar normes i instruccions de seguretat i salut per al personal i l’alumnat, en 
col·laboració amb el Servei de Prevenció. 

• Col·laborar en la realització de l’avaluació general de riscs que realitza el Servei de 
Prevenció, fer-ne el seguiment i tramitar la solució de les deficiències detectades que 
li siguin assignades. 

• Vetllar perquè el seu personal avaluï els riscs dels procediments d’investigació, 
especificant les mesures de prevenció i protecció que cal aplicar. 

• Proporcionar els equips de protecció personal necessaris (guants, ulleres de 
seguretat, màscares, etc.) als investigadors i alumnes, i vigilar que els utilitzen. 

• Informar el Servei de Prevenció en cas d’accident, incident, risc no controlat o 
situació d’emergència. 

• Nomenar un coordinador de seguretat del grup de recerca. 

• Destinar part del pressupost dels projectes de recerca a la prevenció de riscs. 

 

4.2.8. Coordinador de seguretat dels grups de recerca 
 
Els grups de recerca que tinguin laboratoris i tallers on s’utilitzen productes perillosos 
o es fan feines amb risc elevat (radioactivitat, risc biològic, risc químic, màquines, 
etc.) han de tenir cadascun un coordinador de seguretat, elegit per l’investigador 
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principal i que serà nomenat pel vicerector de Campus mitjançant acta. Tindran les 
funcions següents: 
 
• Col·laborar en la elaboració de l’avaluació de riscs del grup de recerca i en l’aplicació 

de les mesures de prevenció i solució dels problemes detectats. 

• Comunicar al Servei de Prevenció els nous riscs que es detectin, a causa d’aparells 
nous, noves tècniques, nous productes químics, etc. 

• Distribuir l’avaluació de riscs i les normes de seguretat al personal del grup, i 
informar dels riscs del personal extern (tècnics de laboratori, manteniment, neteja, 
etc.). 

• Col·laborar en l’organització dels cursos de prevenció de riscs. 

• Comprovar que el personal compleix les normes de prevenció. 

• Col·laborar en la gestió dels residus tòxics i perillosos. 

• Dur un programa de manteniment d’instal·lacions i aparells del laboratori. 

• Fer revisions de seguretat periòdiques de les seves instal·lacions (funcionament dels 
rentaülls, revisió de l’emmagatzematge químic, etc.). 

• Promoure que els investigadors del grup avaluïn els riscs de cada procediment 
d’investigació i incorporin les mesures de seguretat adients. 

• Informar el Servei de Prevenció en cas d’accident, incident, risc no controlat o 
situació d’emergència. 

• En general, col·laborar en el compliment de la normativa de prevenció. 

 
4.2.9. Pràctiques docents 
 
L’alumnat no és personal de la UIB i per tant no correspon al Servei de Prevenció 
realitzar les activitats preventives encomanades per l’Estatut de l’Estudiant 
Universitari (RD 1791/2010). El professorat que imparteix pràctiques docents o que 
coordina les pràctiques externes és responsable, juntament amb els degans, de la 
seguretat i la salut de l’alumnat, per a la qual cosa es seguiran les directrius que 
estableixin els vicerectorats d’estudiants i de professorat. Això és especialment 
important quan les pràctiques impliquen riscs elevats (laboratoris, medicina i 
infermeria, sortides de camp, etc.). Les funcions preventives del professorat són: 
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• Identificar els riscs dels mètodes i procediments de pràctiques, especificant les 
mesures de prevenció i protecció que cal aplicar. 

• Garantir que l’alumnat disposi dels equips de protecció adients (guants, ulleres de 
seguretat, màscara, etc.) i vigilar que els utilitzen. 

• Explicar al principi de les pràctiques els riscs existents i les mesures de prevenció i 
protecció, i lliurar per escrit la informació de seguretat necessària. 

• Vigilar que l’alumnat compleix les normes de seguretat. 

• Si les pràctiques són externes (curriculars o extracurriculars), se sol·licitarà als 
centres que donin formació i informació preventiva a l’alumnat i que els 
proporcionin les mateixes mesures de prevenció i de protecció que al seu personal. 

• Informar el Servei de Prevenció en cas d’accident, incident, risc incontrolat o situació 
d’emergència. 

• En general, col·laborar en el compliment de la normativa de prevenció. 

 
4.2.10. Administradors de centre 
 
Els administradors de centre han de: 
 
• Col·laborar en la realització dels estudis de prevenció sobre el centre (avaluacions de 

riscs, plans d’autoprotecció i d’emergència, investigació d’accidents, etc.), conèixer-
ne els resultats i tramitar la solució de les deficiències que li siguin assignades. 

• Col·laborar amb els degans, directors d’escola i directors de departament i d’institut 
en les tasques preventives que tenen assignades. 

• Informar immediatament el Servei de Prevenció en cas d’accident, incident, risc no 
controlat o situació d’emergència. 

• Promoure la prevenció de riscs entre el personal del centre. 

• Destinar part del pressupost del centre per a la prevenció de riscs. 

• En general, vigilar que es compleix la normativa de prevenció i vetllar per la 
seguretat i la salut del personal i de l’alumnat adscrit al seu centre. 

 
Als edificis que no disposen d’administrador de centre, el Gerent o la persona en qui 
delegui durà a terme les funcions anteriors. 
 
4.2.11. Caps i directors de servei 
 

Les seves funcions de prevenció són les següents: 
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• Col·laborar en el compliment de la normativa de prevenció de riscs laborals i vetllar 
perquè el seu personal compleixi les normes de seguretat i directrius del Servei de 
Prevenció. 

• Conèixer l’avaluació de riscs del seu servei, fer-ne el seguiment de les actuacions que 
se’n derivin i tramitar la solució de les deficiències que li siguin assignades. 

• Informar el Servei de Prevenció en cas d’accident, incident, risc incontrolat o situació 
d’emergència. 

 
4.2.12. Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructures i Unitat Tècnica (SPCIiUT) 
 
El SPCIiUT s’encarrega, entre d’altres, de la contractació de les empreses externes i 
concessionàries, del manteniment dels edificis i instal·lacions i de l’execució i la 
supervisió de les obres i reformes. El SPCIiUT col·laborarà en la redacció i implantació 
dels procediments de prevenció següents: 
  
• Procediment de coordinació en matèria de prevenció amb les empreses contractades 

per realitzar obres, reformes i manteniment. 

• Procediment per integrar la prevenció de riscs a les compres que s’aprovin o tramitin 
a través del SPCIiUT, incloent-hi mobiliari, maquinària, etc. 

 
Així mateix, el SPCIiUT té les funcions i responsabilitats següents: 
 
• Solucionar les deficiències detectades en el estudis de prevenció (avaluacions de 

riscs, plans d’autoprotecció i d’emergència, investigació d’accidents, etc.) qui li 
siguin assignades. 

• Garantir la seguretat de les instal·lacions, mitjançant l’elaboració i la implantació 
d’un pla de manteniment preventiu de les instal·lacions per a les quals hi ha 
reglamentació específica (calderes i climatitzadors, instal·lació elèctrica, gasos 
tècnics dels laboratoris, gas propà i GLP, ascensors i muntacàrregues, aparells a 
pressió, emmagatzematge químic, sistemes d’extinció i detecció d’incendis, control 
de legionel·losis, etc.). 

• En general, col·laborar en el compliment de la normativa de prevenció de riscs 
laborals i vetllar per l’aplicació de les directrius del Servei de Prevenció. 

 
4.2.13. Servei de Recursos Humans i Servei de Nòmines i Seguretat Social 
 
Les seves funcions i responsabilitats són: 
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• Informar el Servei de Prevenció sobre les noves incorporacions de personal i els 
canvis de lloc de treball. 

• Notificar els accidents laborals a la mútua d’accidents i malalties professionals, i si 
escau a l’Autoritat Laboral, mitjançant el Sistema de Declaració Electrònica Delt@. 

• Comunicar a la Unitat mèdica les baixes laborals i absències per malaltia. 

 
4.2.14. Tot el personal de la UIB 
 
Segons l’article 29 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscs laborals, tota la comunitat 
universitària, incloent-hi el PDI, el PAS, contractats, becaris, alumnes i empreses 
externes, té les obligacions següents: 
 
• Col·laborar en l’aplicació de les mesures preventives adoptades i en totes les 

actuacions que es duguin a terme en matèria de prevenció de riscs. 

• Usar adequadament les màquines, els aparells, eines, materials, substàncies 
perilloses i, en general, qualsevol altre mitjà que utilitzi durant la feina. 

• Utilitzar correctament i no posar fora de servei els dispositius de seguretat existents. 

• Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció necessaris per realitzar la 
feina. 

• Comunicar immediatament al seu responsable i al Servei de Prevenció els riscs que 
es detectin durant la feina, com també els accidents, incidents i situacions 
d’emergència que es puguin produir. 

• Vetllar per la pròpia seguretat i salut en el treball i per la de terceres persones a qui 
puguin afectar les seves activitats, accions o omissions. 

• En general, complir la normativa de prevenció de riscs laborals i les directrius del 
Servei de Prevenció. 

 
4.3. Organització de les emergències 
 
L’article 20 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals, estableix l’obligació 
d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en 
matèria de primers auxilis i lluita contra incendis, designant per a això el personal 
encarregat de posar en pràctica aquestes mesures. 
 
Tot el personal de la UIB ha de rebre formació i informació bàsica per saber com 
donar l’avís d’alerta i actuar ràpidament davant d’una emergència. 
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Addicionalment, a cada edifici s’ha creat la següent estructura organitzativa per actuar 
eficaçment en cas d’emergència i minimitzar-ne les conseqüències. Per a més detalls 
sobre els protocols d’emergència, consultau el Pla d’autoprotecció. 
 
4.3.1. Cap d’emergències 
 
Són els màxims responsables de l’edifici (degans, directors d’escola, caps d’estudis, 
directors de departament, directors d’institut universitari i administradors de centre). 
Es faran càrrec de l’emergència i donaran les instruccions oportunes als distints 
equips d’emergències. 
 
4.3.2. Equip de transmissions 
 
Integrat pel personal de consergeria. En cas d’emergència, han d’avisar 
immediatament el cap d’emergències i l’equip d’intervenció. Han de controlar la 
centraleta d’incendis i les alarmes, i fer les telefonades internes i externes (112) seguint 
les ordres del cap d’emergències. 
 
4.3.3. Equip de primera intervenció 
 
Integrat per voluntaris designats de cada edifici (PDI, PAS i contractats), amb 
formació pràctica en extinció d’incendis. S’encarregaran de combatre l’emergència 
(incendi, vessament químic, fuita de gas, etc.) amb els mitjans disponibles i en funció 
dels seus coneixements, i informaran el cap d’emergències sobre l’evolució del 
sinistre. 
 
4.3.4. Equip d’evacuació 
 
Integrat per voluntaris designats de cada edifici (PDI, PAS i contractats). Quan sonin 
les alarmes de l’edifici, han de revisar sala per sala que no queda ningú a la zona que 
tenen assignada, dirigint la gent cap a les sortides. Després ho comunicaran al cap 
d’emergències, qui duu un registre de l’evacuació de l’edifici. El pel professorat, quan 
està impartint classe, és responsable d’evacuar els seus alumnes en cas d’emergència. 
 
4.3.5. Equip sanitari 
 
Integrat per la Unitat mèdica del Servei de Prevenció i per voluntaris designats de 
l’edifici amb formació en primers auxilis. S’encarregaran d’evacuar i atendre els ferits. 
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4.3.6. Equip de segona intervenció 
 
Està integrat per personal extern de manteniment i de vigilància (concessionàries). 
Actuarà quan l’equip de primera intervenció no pugui controlar la situació dins d’un 
edifici i sempre que es produeixi una emergència que afecti a espais exteriors del 
campus. Aquest equip està dirigit pel cap de segona intervenció, el qual serà un 
membre de la unitat tècnica del SPCiUT nomenat pel vicerector de Campus. 
 
4.3.7. Gabinet de crisis 
 
El Gabinet de Crisis de la UIB actua com a centre de coordinació de tota la UIB i dóna 
resposta a les grans emergències que es puguin produir en el campus. Està format pel 
vicerector de Campus, un membre del Servei de Prevenció, un membre del SPCiUT i 
un membre del Servei de Comunicacions. 
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5. Organització de la prevenció i recursos 
 
Tenint en compte l’estructura organitzativa de la Universitat i els recursos disponibles, 
s’ha definit la següent organització de la prevenció: 
 
a) Responsable de l’organització de la prevenció a la UIB 
 
La màxima responsabilitat en matèria de prevenció de riscs correspon al Rector, i les 
seves funcions estan descrites a l’apartat 4.2.3. Atesa la impossibilitat que pugui 
realitzar personalment les funcions que li atribueix la Llei de prevenció de riscs 
laborals, ha designat el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable per 
dur a terme la gestió operacional de la prevenció i per coordinar el Servei de Prevenció 
(Resolució 10607, FOU núm. 383). Les seves funcions estan descrites a l’apartat 
4.2.4. 
 
b) Comitè de Seguretat i Salut 
 
És l’òrgan paritari de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les 
actuacions de la UIB en matèria preventiva, i està format pels delegats de prevenció 
(representants dels treballadors) i per representants de la institució. Es va constituir 
l’any 1996, i actualment està integrat per: 
 

Delegats de prevenció Organització Col·lectiu 
Formació 
preventiva 
acreditada 

Guillem Pons Buades Junta de PDI (STEI-i) PDI Títol bàsic 
Alexandre Miquel Novajra Junta de PDI (CC.OO.) PDI — 
Iosune Salinas Bueno Comitè d'Empresa del PDI 

(UGT) 
PDI Títol superior 

María Isabel Taroncher 
Fernández 

Comissió de representants 
del PAS (UGT) 

PAS Títol superior 

Maria Rosa de Ozollo García Comissió de representants 
del PAS (STEI-i) 

PAS Títol bàsic 

Francisca Clar Calafat Comissió de representants 
del PAS (CC.OO.) 

PAS Títol bàsic 

 

Representants de la 
institució 

Càrrec Col·lectiu 
Formació 
preventiva 
acreditada 

Antoni Aguiló Pons Vicerector de Campus, 
Cooperació i Universitat 
Saludable. President del 

PDI — 



www.uib.cat 

 
 

 

31 

Representants de la 
institució 

Càrrec Col·lectiu 
Formació 
preventiva 
acreditada 

Comitè 

Carme Ramis Palmer Directora del Servei de 
Prevenció. Psicòloga 

PDI Títol bàsic 

Antònia Fullana Puigserver Gerent PAS Títol bàsic 
Pilar Maldonado Sangüesa Cap del Servei de 

Contractació, Patrimoni i 
Infraestructura 

PAS Títol bàsic 

Margalida Torrens Sastre Cap del Servei de Recursos 
Humans 

PAS Títol bàsic 

Domènec Garcies Gomila Administrador de centre PAS Títol superior 
 
Els delegats de prevenció han d'assolir la formació preventiva de nivell bàsic. És 
convenient que els representants de la UIB tinguin la mateixa formació. 
 
La secretària del Comitè és la senyora Maribel Taroncher (Servei de Prevenció), amb 
veu però sense vot. 
 
Els delegats de prevenció, els quals han estat elegits per i entre els membres de la 
Junta de PDI, del Comitè d’Empresa del PDI i de la Comissió de representants del PAS, 
tenen les funcions que els atorga la Llei 31/1995 de prevenció de riscs laborals, i en 
particular poden: 
 
• Vigilar el compliment de la normativa de prevenció per part de la UIB. 

• Visitar els llocs de treball, amb l’objecte de demanar i rebre informació dels 
treballadors sobre els riscs detectats durant la feina i vetllar pel compliment de les 
instruccions i normes de seguretat. Podran comunicar qualsevol incidència que 
detectin al Servei de Prevenció. 

• Afavorir i potenciar el compliment per part dels treballadors de les normes i 
instruccions de seguretat. 

• Participar activament en les campanyes de seguretat i especialment en la formació, 
els simulacres d’emergència, etc. 

 
Per la seva banda, el Comitè de Seguretat i Salut té les funcions que indica la Llei 
31/1995. S’ha de reunir com a mínim cada tres mesos, i sempre que ho sol·liciti 
alguna de les parts. A més dels membres del Comitè, podran participar en aquestes 
reunions, amb veu però sense vot, els tècnics de prevenció, així com el personal 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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qualificat, propi o extern, que sigui necessari per tractar un assumpte concret. Es 
poden consultar les actes de les reunions del Comitè a la web del Servei de Prevenció. 
 
c) Servei de Prevenció 
 
El Servei de Prevenció es va crear l’any 1999 i assumeix les quatre especialitats de 
prevenció: medicina del treball, seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia. Les 
seves funcions estan establertes per la Llei 31/1995 i el RD 39/1997, i estan resumides 
a l’apartat 4.2.1. 
 
Actualment el Servei de Prevenció depèn del Vicerectorat de Campus, Cooperació i 
Universitat Saludable, i està integrat pel personal següent: 
 
• Carme Ramis Palmer, directora del Servei (Resolució 10856, FOU núm. 393). 

• Margalida Sastre (metgessa del treball). 

• Margalida Terrasa (metgessa del treball). 

• Maria Alomar (infermera del treball). 

• Santiago Hernández (tècnic superior de seguretat i d’higiene). 

• Contractació pendent d’un tècnic superior d’ergonomia i psicosociologia (la tècnic 
que va ser contractada a mitja jornada el maig de 2018 va renunciar a la feina per 
octubre de 2018). 

• Maribel Taroncher (tècnica especialista). 

• Antoni Gómez (tècnic intermedi). 

 
Mitjans materials: 
 
• 3 despatxos, 1 sala de consultes i 1 sala de reconeixements mèdics (Cas Jai). 

• 7 ordinadors, 2 impressores. 

• Aparells tècnics: luxímetre, termohigròmetre, equip de mesura d’estrès tèrmic 
(WBGT), anemòmetre, sonòmetre, detector de radioactivitat, detector de gasos, 
bomba per al mostreig de contaminants químics i calibrador. 

• 1 màquina de fum per a simulacres d’incendi. 

• Programes informàtics de gestió (WinMedtra i WinSehtra). 

• Aparells mèdics: esfingomanòmetre, otoscopi, cabina d’audiometria, espiròmetre, 
control de visió, electrocardiògraf, estetoscopi, desfibril·lador semiautomàtic 
(DESA), dinamòmetre, bàscula, glucòmetre, botella d’oxigen. 

http://prevencio.uib.cat/Seccions/SeguretaSalut/
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Les actuacions que realitza el Servei de Prevenció segueixen les directrius del Pla 
d’Igualtat de la UIB vigent, atès que la preocupació per la no discriminació en 
qualsevol àmbit constitueix un eix transversal del Pla de prevenció. 
 
d) Pressupost destinat a salut laboral durant els darrers anys 
 

Any Pressupost  Any Pressupost  Any Pressupost 
2003 57.100 €  2009 93.100 €  2015 22.000 € 
2004 63.100 €  2010 86.600 €  2016 22.000 € 
2005 63.100 €  2011* 32.270 €   2017 22.000 € 
2006 93.100 €  2012 27.270 €  2018 22.000 € 
2007 93.100 €  2013 22.000 €    
2008 93.100 €  2014 20.000 €    

 
* A partir de l’any 2011 es redistribueix el pressupost, assignant les despeses d’obres, 
instal·lacions i residus als pressuposts generals de la UIB. 
 
e) Altre personal designat de la UIB 
 
A part del vicerector de Campus, del Servei de Prevenció i del Comitè de Seguretat i 
Salut, s’han de designar encarregats de prevenció (recursos preventius, segons la 
nomenclatura de la Llei de prevenció) per controlar les activitats de més risc:  
 
• Coordinadors de seguretat dels grup de recerca (fet 2015-2016). 

• Membres dels equips d’emergències de cada edifici (fet des de l’any 2002; està 
pendent de fer els nomenaments oficials mitjançant acta). 

• Coordinació d’activitats amb empreses externes a través del SPCIiUT. 

 
Es podran designar altres recursos preventius que siguin necessaris (sortides de camp 
per a recerca o docència, etc.). 
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Els apartats següents exposen la planificació preventiva per als propers quatre anys. 
 
6. Avaluació de riscs laborals 
 
L’avaluació dels riscs dels llocs de treball és la identificació i valoració de tots els riscs 
laborals que puguin afectar els treballadors, incloent els riscs de seguretat, d’higiene, 
d’ergonomia i de psicosociologia. Aquest procés és bàsic, atès que ens permet 
planificar les activitats i mesures necessàries per eliminar o reduir els riscs. 
 
Des de l’any 2002 i fins al 2017, el Servei de Prevenció ha avaluat els riscs generals de 
tots els llocs de treball de la UIB aplicant el mètode d’avaluació MARI, de la 
Generalitat de Catalunya. Quan és necessari utilitzar mètodes d’avaluació més 
específics per valorar un determinat risc, se seleccionen i es consulten als delegats de 
prevenció abans de fer l’avaluació. La descripció dels mètodes s’inclou a l’apartat 13. 
 
Els informes d’avaluació es varen lliurar als responsables de cada departament o 
servei i es guarden al Servei de Prevenció, a disposició dels delegats de prevenció i de 
l’autoritat laboral. 
 
Actualment, la majoria de les avaluacions de riscs són antigues i és imprescindible 
revisar-les. Per a això s’utilitzarà el mètode d’avaluació general de l’Institut Nacional 
de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), inclòs en l’aplicació informàtica 
WinSehtra que el Servei de Prevenció ha adquirit l’any 2017. 
 
El Comitè de Seguretat i Salut ha aprovat la periodicitat següent per revisar les 
avaluacions: cada 2 anys per als llocs de feina amb més risc (laboratoris i 
biblioteques) i cada 4-5 anys per a la resta. El Servei de Prevenció intentarà complir 
aquesta periodicitat amb els recursos disponibles, per a la qual cosa proposa la 
planificació següent per al període 2018-2021: 
 
Edifici Any avaluació inicial Previsió 

Mateu Orfila i annex PAS 2002, PDI 2006 2018 / Revisió 2021 
Guillem Colom, estabulari i hivernacle PAS 2002, PDI 2004 2019 / Revisió 2021 
Cientificotècnic-Instituts 2007 2019 / Revisió 2021 
Ramon Llull 2003 2019 
Anselm Turmeda i CTI PAS 2002, PDI 2011 2020 
Guillem Cifre PAS 2002, PDI 2013 2020 
Beatriu de Pinós PAS 2002, PDI 2016 2021 
Jovellanos PAS 2003, PDI 2012 2020 
Son Lledó 2003 2020 

Antoni M. Alcover 2015 2021 
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Cas Jai 2008 2020 
Sa Riera 2003 2019 
Ca n’Oleo (pendent d’ocupació) 2018 
Seu d’Eivissa Actualitzada 2017 2021 
Seu de Menorca Actualitzada 2014 2018 
Facultat de Medicina (H. Son Espases) 2016 2019 
Espais exteriors del campus -- 2019 

 

Altres avaluacions i estudis específics Previsió 

Sortides de camp: implantar un sistema d’avaluació de riscs. 2019 
Nova instrucció APQ-10 del Reglament d’Emmagatzematge de Productes 
Químics (RD 656/2017): fer inventari químic de tota la UIB i notificar a la 
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Impartir curs. 

2018-2019 

Revisió anual de línies de vida i punts d’ancoratge de tota la UIB 2019 
Avaluació dels riscs biològics i d’organismes modificats genèticament (OMG) 
de pràctiques i dels grups de recerca. Comitè de Bioseguretat: reunions 
periòdiques, certificar el nivell de bioseguretat dels laboratoris, registrar les 
notificacions a les autoritats competents, revisió anual de les cabines de 
seguretat biològica. 

Tot l’any 

Fer mesures ambientals de contaminants químics dels laboratoris. Tot l’any 
Gestió i retirada de residus químics i sanitaris dels laboratoris. Tot l’any 
Revisió anual del cabal d’aire de vitrines de gasos dels laboratoris. 
Revisió anual de les instal·lacions fixes i botelles de gasos. 

Anual 

Canviar filtres dels armaris de seguretat química i dels extractors. Anual 
Mesures de renou de feines amb més de 80 dB(A). 2019 
Avaluar el risc d’amiant en els edificis de la UIB. 2019 
Reavaluar el risc per estrès tèrmic (hivernacle i grup de Prehistòria). 2019 
Implantar el protocol de feina amb cancerígens 2018 
El Servei de Prevenció va col·laborar en la redacció del  Pla de Mobilitat i 
Seguretat Viària (2014), el qual ha d’implantar el Vicerectorat de Campus. S’ha 
de verificar que s’està realitzant aquesta implantació. 

2019 

Revisió anual obligatòria de la qualitat d’aire interior (RITE RD 238/2013)  
Avaluacions ergonòmiques de pantalles de visualització de dades (PVD) Tot l’any 
Elaboració del procediment de riscs ergonòmics 2018 
Avaluació ergonòmica del personal de biblioteques (manipulació de càrregues, 
postures forçades, moviments repetitius) 

2019-2021 

Avaluació ergonòmica personal de laboratori (mov. repetitius: pipeteig)  2019-2021 
Revisió de l’avaluació ergonòmica dels transportistes i de l’estabulari  2018 
Contractació de l’especialitat d’ergonomia i psicosociologia.  
Mediació de conflictes psicosocials i seguiment. Tot l’any 
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Registre de fets del protocol d’actuació en situacions de risc psicosocial. Tot l’any 
Elaboració del procediment de riscs psicosocials. 2018 
Revisió i actualització del protocol d’assetjament laboral. 2018 
Document informatiu de l’àmbit psicosocial: preguntes i respostes. 2018 
Fer les avaluacions de riscs psicosocials per llocs de feina del PAS 2018-19 
Avaluacions de riscs psicosocials del PDI: constitució d’un grup de treball per 
consensuar l’eina idònia d’avaluació d’aquest col·lectiu. 

2019 

Fer les avaluacions de riscs psicosocials del PDI 2020-22 
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7. Planificació de la correcció de les deficiències 
 
Totes les deficiències detectades en les avaluacions de riscs, en les investigacions 
d’accidents, en els plans d’autoprotecció i en qualsevol altre estudi realitzat estan 
reflectides a l’informe corresponent, el qual inclou el responsable i data d’execució 
prevista en funció de la gravetat del risc. S’està fent un esforç humà i econòmic 
important per solucionar les deficiències, prioritzant en funció de la disponibilitat 
pressupostària. L’any 2017 es va adquirir l’aplicació informàtica WinSehtra que 
ajudarà a planificar les activitats preventives i la solució de les deficiències. 
 
Cada any es presenta al Comitè de Seguretat i Salut la memòria anual del Servei de 
Prevenció, que inclou les activitats i les inversions realitzades. 



www.uib.cat 

 
 

 

38 

 
8. Pla de formació 
 
La UIB ha de possibilitar que tot el seu personal rebi una formació teòrica i pràctica, 
suficient i adequada, en matèria preventiva, tal com indica la Llei 31/1995 de 
prevenció. Aquesta formació ha de ser específica segons el lloc de treball i s’ha de 
repetir si és necessari. 
 
Els cursos de formació en prevenció de riscs estan inclosos en els plans de formació 
de la UIB (Pla de formació general per a PAS i PDI, que organitza el Servei de Recursos 
Humans, i Pla de formació del PDI, que depèn de l’Institut de Recerca i Innovació 
Educativa, IRIE). Inclouen cursos de divulgació general (que són d’assistència 
voluntària) i cursos específics sobre els riscs de cada lloc de treball (els quals són 
d’assistència obligatòria). 
 
Es pot consultar la llista dels cursos que s’han impartit des de l’any 1998 fins al 2017 a 
la web del Servei de Prevenció. 
 
Actualment el 87 % del PAS, el 12 % del PDI i el 22 % dels contractats (capítol VI) han 
assistit a cursos específics de prevenció sobre el seu lloc de treball. 
 
Per augmentar l’assistència del PDI als cursos de prevenció, s’organitzaran cursos de 
formació en línia. L’objectiu per al període 2018-2021 és oferir suficient formació per a 
tot el personal de la UIB, segons aquesta planificació: 
 
Cursos d’assistència obligatòria Previsió 
Curs de seguretat a laboratoris, semipresencial, adreçat a investigadors. Anual 
Riscs en el teletreball, presencial (1 hora) Anual 
Curs pràctic d’extinció d’incendis per a la Seu d’Eivissa 2018 
Curs teoricopràctic per als equips d’emergències, semipresencial. Anual 
Curs pràctic per als coordinadors de seguretat dels laboratoris (en línia) Anual 
Prevenció de riscs a les biblioteques II 2019 
Prevenció de riscs a les consergeries II 2020 
G9: Riesgos en Oficinas. Aplicable al Teletrabajo 2018 
G9: Riesgos en los laboratorios 2019 
Riscs a oficines i aules, en línia (adreçat a nou personal i a tot el PDI) 2019 
Riscs a oficines, presencial 2019 
Prevenció a les sortides de camp (seguretat i primers auxilis) 2019 
Curs de bioseguretat per a PAS (2h) 2018 
Curs de bioseguretat, per a investigadors (8 hores) (Pla de formació del PDI) Anual 
Riscs a les instal·lacions radioactives (Pla de formació del PDI) Anual 

http://prevencio.uib.cat/Seccions/CursosPrevencio/
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Riscs psicosocials dels llocs de treball del PAS 2019 
Cursos d’assistència voluntària Previsió 
Socorrisme laboral i primers auxilis (3 hores) Anual 
Curs bàsic de prevenció de riscs laborals, 50 hores, semipresencial 2018 
Curs de txi-kung (1r nivell de Zhi Neng). Treball energètic per millorar la salut 2018 
Professor@, cuida’t a la teva feina (semipresencial)(Pla de formació del PDI) Anual 
Educació de la veu (Pla de formació del PDI) Anual 
Nou procediment d’assetjament laboral de la UIB 2019 
Altres activitats de formació Previsió 
Participació en la docència del Màster en Salut Laboral  Anual 
Mòdul de prevenció del curs Expert Universitari en Tècniques Docents Anual 
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9. Informació de riscs laborals  
 
Des de l’any 2002 el Servei de Prevenció elabora i lliura informació específica sobre 
els riscs dels distints llocs de treball. Fins a l’actualitat, s’han elaborat i lliurat les fitxes 
d’informació següents: 
 
• Riscs en oficines i despatxos. 

• Riscs del personal de biblioteques. 

• Riscs del personal de consergeries. 

• Riscs de les feines agrícoles. 

• Riscs del personal de neteja. 

• Riscs generals als laboratoris. 

• Cancerígens, mutàgens i tòxics per a la reproducció: procediment de feina. 

• Àcid fluorhídric: procediment de feina. 

• Riscs biològics: normes de bioseguretat de nivell 2. 

• Riscs radioactius. 

• Riscs dels laboratoris d’enginyeria de l’edificació. 

• Riscs dels laboratoris de la Facultat de Medicina. 

• Riscs del làsers. 

• Al·lèrgia a animals d’experimentació. 

• Actuació general en cas d’emergència 

• Actuació dels equips d’emergències. 

 
Aquestes fitxes informatives es poden consultar a la web del Servei de Prevenció. 
 
Actualment, més del 80 % del personal ha rebut informació sobre els riscs del seu lloc 
de treball. 
 
L’objectiu per al període 2018-2021 és que tot el personal hagi rebut informació 
suficient sobre els riscs del seu lloc de treball, seguint aquesta planificació: 
 
 
 

http://prevencio.uib.cat/
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Elaborar les fitxes d’informació de riscs pendents: Data prevista 

Sortides de camp per docència i recerca: riscs generals. 2019 
Riscs dels gasos tècnics dels laboratoris 2019 
Actualitzar les fitxes de riscs a les consergeries i a les biblioteques 2019 
Riscs als laboratoris de física 2019 
Riscs als talles d’electrònica, conjuntament amb els tècnics. 2019 
Riscs d’infermeria i fisioteràpia, conjuntament amb el Deganat. 2019 
Cartell de normes bàsiques dels laboratoris, per a les portes. 2018 
Cartells de riscs: nitrogen líquid, prevenció d’al·lèrgies a l’estabulari 2019 
Altres fitxes de riscs: Manteniment, Mecànic, etc. 2020 

Lliurar les fitxes: Data prevista 

Al personal de nova incorporació (acolliment del nou personal) 
Al personal que encara no té aquesta informació 

Tot l’any 

 



www.uib.cat 

 
 

 

42 

 
10. Equips de protecció personal 
 
En els casos en què l’activitat requereixi la utilització d’equips de protecció individual 
(EPI), els treballadors estan obligats a utilitzar l’equip adequat a cada risc. 
 
Segons la normativa, la institució ha de proporcionar els EPI adients als seus 
treballadors. El Servei de Prevenció s’encarrega de seleccionar i comprar els equips de 
protecció del PAS. En el cas del PDI, la despesa dels EPI corre a càrrec dels projectes 
de recerca. 
 
Des de l’any 2007, el Servei de Prevenció lliurava bates i ulleres de seguretat a tot 
l’alumnat i personal que fa feina a laboratoris (la UIB assumeix el 50% del cost 
d’aquest material, amb l’objecte de promocionar l’ús d’equips de protecció). Des del 
curs 2017-2018 aquesta tasca es realitza a través dels serveis administratius de la 
Facultat de Medicina i de l’edifici Mateu Orfila per a la Facultat de Ciències. 
 
Els equips de protecció han d’estar homologats (marcat CE) i han de disposar de les 
instruccions per a la seva correcta utilització i manteniment. Quan es lliuri un equip 
de protecció, la persona ha de signar un justificant de recepció. El Servei de Prevenció 
manté un registre dels EPI lliurats al personal. 
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11.  Plans d’autoprotecció i d’emergència 
 
El Servei de Prevenció elabora i actualitza els Plans d’autoprotecció dels edificis de la 
UIB i els sotmet a l’aprovació per part de la Direcció General d’Emergències, en 
compliment del RD 393/2007 i el Decret 8/2004. Els plans analitzen les possibles 
situacions d’emergència, l’ocupació dels edificis, les vies d’evacuació i els mitjans de 
detecció, de protecció i de lluita contra incendis disponibles. També inclou el pla 
d’emergència, document que defineix qui i com s’ha d’actuar davant les possibles 
emergències. 
 
La implantació dels Plans d’autoprotecció implica impartir formació a tot el personal 
propi i extern de l’edifici (actualment el 85 % del PAS, el 29 % del PDI i el 25 % dels 
personal contractat ha rebut formació sobre emergències), el lliurament 
d’instruccions d’actuació, la constitució i manteniment dels equips d’emergències de 
cada edifici i la realització de simulacres anuals. Podeu consultar els equips 
d’emergència dels edificis i els informes dels darrers simulacres a la web del Servei de 
Prevenció. 
 
A data d’avui, la Direcció General d’Emergències (DGE) ha aprovat els Plans 
d’autoprotecció de 7 edificis, la resta de Plans s’han d’adaptar al Reial decret 
393/2007 i s’han de sotmetre a la DGE. L’objectiu per al període 2018-2021 és que 
estiguin adaptats i implantats tots els plans d’autoprotecció i d’emergència dels 
edificis de la UIB, seguint aquesta planificació: 
 

Edifici 
Registre de la Direcció General 
d’Emergències 

Data prevista 

Pla d’autoprotecció general del campus, 
que engloba els plans tots els edificis i 
que organitza les emergències que es 
puguin produir en espais exteriors. 

En curs 2019 

Mateu Orfila i Rotger 
RGPA-296/2009 
Renovat per DGE 02-10-2017 

Renovació 2020 

Son Lledó 
RGPA-201/2011 
Renovat per DGE 31-05-2016 

Renovació 2019 

Seu Universitària de Menorca 
RGPA-342/2011 
Renovat per DGE 09-06-2014 

Renovació 2018 

Seu Universitària d’Eivissa i Formentera 
RGPA-224/2012 
Renovació sol·licitada 2017 

Renovació 2021 

Cientificotècnic i Instituts Universitaris 
de Recerca 

RGPA-161/2013 
Renovat per DGE 02-10-2017 

Renovació 2020 

Anselm Turmeda RGPA-046/2015 Renovació 2018 

http://prevencio.uib.cat/Especialitats/Emergencies/
http://prevencio.uib.cat/Especialitats/Emergencies/
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Antoni Maria Alcover i Sureda RGPA-025/2016 Renovació 2019 
Sa Riera Pendent d’actualitzar i aprovar* 2019 
Guillem Colom Casasnovas Pendent d’actualitzar i aprovar* 2019 
Ramon Llull Pendent d’actualitzar i aprovar* 2019 
Guillem Cifre de Colonya Pendent d’actualitzar i aprovar* 2019 
Gaspar Melchor de Jovellanos Pendent d’actualitzar i aprovar* 2020 
Beatriu de Pinós Pendent d’actualitzar i aprovar* 2020 
Ca n’Oleo Pendent d’elaboració 2019 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel (residència) RGPA-163/2013 Gestionats per la 

FUEIB Poliesportiu (instal·lacions esportives) RGPA-155/2013 
No requereixen tenir Pla d’autoprotecció: 
• Cas Jai i Aulari prefabricat. 
• Casetes: Can Quintana, Can López, Can 

Amorós, Ca ses Llúcies, etc. 

Fet pla d’emergència bàsic 
Pendent fer el pla d’emergència 
de les casetes. 

Revisió 2019 
2019 

Camp de futbol de l'Antoniana (camp 
Redó) 

La UIB ha cedit la seva explotació 
a l’Ajuntament de Palma 

Demanar a 
l’Ajuntament ** 

 

* Plans d’emergència redactats i implantats, però pendents d’actualitzar a normativa i de 
l’aprovació per part de la Direcció General d’Emergències de la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
** S’ha de demanar a la institució o empresa que fa ús del camp de futbol que es responsabilitzi 
de la seguretat de les instal·lacions i de l’elaboració d’un pla d’autoprotecció. 
 
Cal destacar que cada tres anys s’han de revisar i tornar a sotmetre els plans a la DGE. 
 
Addicionalment, cada any s’han de fer els simulacres d’emergència i actualitzar els 
equips d’emergència de cada edifici. 
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12.  Vigilància de la salut i assistència sanitària 
 
La UIB compta amb una Unitat mèdica, integrada dins el Servei de Prevenció i 
formada per dues metgesses del treball i una infermera del treball, que s’encarreguen 
de la medicina preventiva i de la medicina assistencial. 
 
Des de l’any 2005, els reconeixements mèdics específics es realitzen íntegrament a la 
Unitat mèdica de la UIB. Els reconeixements es duen a terme d’acord amb els 
possibles riscs laborals de cada lloc de treball. Per a aquesta comesa, la Unitat mèdica 
ha de comptar amb els resultats de les avaluacions de risc i de les mesures ambientals 
(renou, contaminants químics, etc.) realitzats, prèviament, pels tècnics del Servei de 
Prevenció. 
 
Els resultats de la vigilància es comuniquen a cada treballador respectant el dret a la 
intimitat i confidencialitat de la informació relacionada amb el seu estat de salut, 
mentre que els responsables de la UIB i els delegats de prevenció només poden rebre 
informació sobre l’aptitud o no aptitud dels treballadors per al seu treball habitual. 
 
Estudis i procediments mèdics elaborats prèviament: 
 
• Estudi d'hipersensibilitat a animals de laboratori. 

• Protocol de prevenció de riscs durant l’embaràs, part recent i lactància natural. 

• Procediment en cas d'accident biològic. 

 
La planificació de la Unitat mèdica per al període 2018-2021 és la següent: 
 
 Previsió 

Continuar fent els reconeixements mèdics preventius específics inicials, periòdics 
i després d’absència perllongada de la feina per motius de salut. Control i 
seguiment de les alteracions detectades en els reconeixements. 

Tot l’any 

Investigació de les baixes laborals per problemes de salut i assistències de la 
mútua d’accidents, per la possible relació amb el treball. 

Tot l’any 

Informe anual de vigilància col·lectiva de la salut dels treballadors. S’analitzaran, 
amb criteris epidemiològics, els resultats dels reconeixements i de l’avaluació 
dels riscs per poder saber (en col·laboració amb els tècnics de prevenció) la 
possible causa laboral i proposar mesures preventives 

Anual 

Campanyes i actualitzacions de vacunes (grip, tètanus-diftèria, hepatitis, etc.).  
Elaborar un protocol de vacunació, incloent el consentiment informat 

Anual 
2019 

Assistència sanitària, a l’abast de tota la població universitària Tot l’any 
Actuar en cas d’emergència mèdica Tot l’any 
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Cursos de formació de primers auxilis i vigilància de la salut Anual 
Protocol·litzar l’actuació en cas de problemes d’afonies i disfonies 2019-2020 
Assessorament i tractament per deixar de fumar Tot l’any 
Supervisió i dotació de les farmacioles dels edificis Tot l’any 
Establir un protocol per a la detecció de baixes laborals del PDI funcionari per 
accident laboral o malaltia professional. 

2019-2021 
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13.  Mètodes i procediments de prevenció 
 
Les distintes activitats preventives s’han d’organitzar i gestionar mitjançant 
l’elaboració i l’aplicació de procediments i mètodes de prevenció. 
 
a) Procediment de consulta, participació i documentació 
 
Fou elaborat l’any 2002 i aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut. Descriu els canals 
que es poden utilitzar per garantir la consulta i participació dels treballadors. El 
procediment i els registres que es generen es poden consultar al Servei de Prevenció. 
 
b) Procediment d’avaluació general de riscs laborals i planificació de l’activitat 
preventiva 
 
Es va elaborar l’any 2002 i va ser aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut, de forma 
prèvia a l’inici de les avaluacions. Descriu la forma de valorar els riscs i la consegüent 
planificació de les mesures preventives en funció de la gravetat de cada risc, aplicant 
el mètode d’avaluació MARI, editat l’any 1996 pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Des de l’any 2002 i fins al 2017, el Servei de Prevenció ha avaluat els riscs generals de 
tots els llocs de treball de la UIB aplicant aquesta metodologia. El procediment i els 
informes generats es poden consultar al Servei de Prevenció. 
 
A partir de l’any 2018, el Servei de Prevenció utilitzarà l’aplicació informàtica 
WinSehtra, que utilitza el mètode d’avaluació general de l’Institut Nacional de 
Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), i que es descriu en aquest enllaç. 
 
c) Mètodes d’avaluació de riscs específics 
 
S’han adaptat els següents mètodes d’avaluació perquè siguin aplicables a la UIB: 
 
• Mètode d’avaluació dels riscs derivats de la feina amb ordinador (PVD), del Ministeri 

de Sanitat i Consum, aplicable al personal que fa feina més de dues hores diàries 
amb l’ordinador. 

• Mètode d’autoavaluació de riscs del teletreball. 

• Mètodes IBV i OWAS per avaluar els riscs de moviments repetitius i de postures 
forçades del personal de biblioteques. 

• Sistemàtica per a l’avaluació higiènica de contaminants químics (enllaç) i Guia 
tècnica per a l’avaluació d’agents químics (enllaç), de l’INSHT. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/CATALOGO%20DE%20PUBLICACIONES%20ONLINE/TEXTOS/Riesgo%20quimico/riesgo_quimico%20papel.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_AQ.pdf
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Aquests mètodes varen ser presentats al Comitè de Seguretat i Salut, de forma prèvia 
a l’inici de les avaluacions. Es poden consultar al Servei de Prevenció. 
 
d) Procediment per a la investigació, l’anàlisi i el registre d’accidents i incidents 
 
El Servei de Prevenció duu un registre dels accidents de treball i malalties 
professionals que han causat baixa laboral, així com de tots els incidents (successos 
que no han provocat baixa laboral) dels quals ha tingut coneixement. 
 
Per a això, s’utilitza un procediment que descriu com s’han d’investigar les causes dels 
accidents i incidents i el circuit que han de seguir els informes. Els informes 
d’investigació inclouen les mesures de prevenció per evitar que tornin a succeir, els 
responsables de dur a terme aquestes mesures i un termini d’execució. 
 
El procediment fou elaborat i aprovat l’any 2002. Aquest procediment, així com els 
registres que es generen, es poden consultar al Servei de Prevenció. 
 
El Servei de Nòmines i Seguretat Social s’encarrega de notificar a la mútua d’accidents 
les baixes laborals dels treballadors, a través de l’aplicació Delt@. 
 
e) Procediment per a la comunicació de riscs laborals 
 
Descriu el mètode perquè qualsevol treballador de la UIB pugui comunicar els riscs 
que detecti durant la feina, així com el circuit que han de seguir els informes. Els 
informes inclouen les mesures de prevenció per evitar que tornin a succeir, els 
responsables de dur a terme aquestes mesures i un termini d’execució. 
 
El procediment fou elaborat i aprovat l’any 2002. Aquest procediment i els registres 
que es generen es poden consultar al Servei de Prevenció. 
 
f) Procediment per a la coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció 
 
El procediment es va elaborar l’any 2008, per donar compliment al RD 171/2004. 
L’any 2012 es va actualitzar, a requeriment de la Inspecció de treball. Descriu la forma 
en què s’ha de coordinar la UIB amb les empreses externes que fan feina a la UIB i 
amb empreses on el personal de la UIB hagi de realitzar qualque treball, amb l’objecte 
que els riscs laborals d’una empresa no puguin afectar els treballadors de l’altra i 
viceversa. Aquest document s’ha implantat de forma coordinada amb el Servei de 
Contractació, Patrimoni i Infraestructures. 
 
g) Pla d’actuació en matèria de riscs psicosocial 
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Es tracta d’un procediment elaborat i aprovat l’any 2008 amb l’objecte de donar un 
tractament adequat als conflictes d’origen psicosocial, inclosos els casos 
d’assetjament laboral. Va ser aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut i pel Consell de 
Direcció, i es va publicar al FOU núm. 294 (Acord executiu núm. 8391, FOU nº 294). 
 
Aquest Pla ha quedat obsolet i per tant es faran dos procediments que el substituiran: 
 
• Procediment de riscs psicosocials. 

• Protocol d’assetjament laboral, que es publicarà al FOU. 

 
h) Procediment de gestió de residus químics i sanitaris 
 
Procediment elaborat l’any 2008 per facilitar l’emmagatzematge i la retirada 
posterior dels residus químics i sanitaris dels laboratoris mitjançant un gestor químic 
autoritzat. Aquest procediment es pot consultar a la web del Servei de Prevenció. 
 
i) Procediment de feina amb productes cancerígens, mutàgens i teratògens 
 
L’any 2009 es va elaborar aquest procediment amb l’objecte de millorar les 
condicions de seguretat i d’higiene del personal que fa feina amb aquests productes 
als laboratoris. El procediment es pot consultar a la web del Servei de Prevenció. 
 
j) Procediment de gestió d’equips de protecció individual (EPI) 
 
Es va elaborar l’any 2009 amb l’objecte d’establir una sistemàtica comuna i 
homogènia per a l’elecció, la compra, el lliurament i manteniment dels EPI que ha 
d’utilitzar el personal de la UIB. 
 
k) Procediment de notificació d’agents biològics i organismes modificats 
genèticament 
 
L’any 2014 es va constituir el Comitè de Bioseguretat, la secretaria del qual correspon 
al Servei de Prevenció. Les notificacions arriben al Servei de Prevenció, qui les revisa i 
tramet al Comitè de Bioseguretat i a les autoritats competents. Per a més informació, 
consultau la web del Comitè de Bioseguretat. 
 
l) Instruccions tècniques 
 
S’han elaborat les instruccions següents, amb l’objecte d’adoptar les mesures de 
prevenció adients en diverses activitats de riscs elevat: 

https://seu.uib.cat/fou/acord/83/8391.html
http://prevencio.uib.cat/digitalAssets/192/192149_MANUAL-GESTIO-RESIDUS-2016.pdf
http://prevencio.uib.cat/digitalAssets/192/192085_procediment_cancerigens.pdf
http://www.uib.cat/recerca/estructures/comissions/bioseguretat/


www.uib.cat 

 
 

 

50 

 
• IT-01: Seguretat en les feines en alçada 

• IT-02: Operacions de fumigació 

• IT-03: Seguretat durant la neteja de finestres (empresa de neteja) 

• IT-04: Feines en espais confinats 

• IT-05: Control d’accés de vehicles a la rampa de l'edifici Jovellanos 

 

http://prevencio.uib.cat/digitalAssets/192/192442_INSTRUCCIO-TECNICA-01-Seguretat-en-alAada.pdf
http://prevencio.uib.cat/digitalAssets/192/192440_IT02-fumigaciA-firmada.pdf
http://prevencio.uib.cat/digitalAssets/192/192441_finestres.pdf
http://prevencio.uib.cat/digitalAssets/192/192443_INSTRUCCIO-TECNICA-04-espacios-confinados-UIB-v3.pdf
http://prevencio.uib.cat/digitalAssets/464/464894_it05-vehicles-rampa-jovellanos.pdf
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14.  Auditories 
 
Fins a la publicació de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, es 
considerava que la Universitat era una Administració pública i, per tant, estava 
exempta de realitzar les auditories de prevenció que exigeix el RD 39/1997. 
 
Les Lleis 39 i 40/2015 exclouen en principi les universitats públiques del seu àmbit 
d’aplicació, i hi ha nombrosos articles especialitzats que així ho corroboren (per 
exemple l’article de Ricardo Rivero, catedràtic de Dret Administratiu). De ser així, seria 
obligatori realitzar una auditoria cada dos anys, atès que la UIB realitza activitats de 
risc elevat incloses a l’annex I del RD 39/1997 (radioactivitat; feina amb productes 
cancerígens, mutàgens o tòxics per a la reproducció; activitats d’immersió sota 
l’aigua). Proposam que es consulti als serveis jurídics de la UIB i/o a l’autoritat 
competent si la Universitat està obligada a la realització d’auditories externes. 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=1371&IDA=37942
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