
FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 
 

DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ 

Nom de la prestació 
Avaluar i planificar els riscs generals i específics de tots els llocs de treball 
de la UIB. 

Descripció 

 
Identificació, valoració, planificació i tramitació dels riscs laborals per llocs 
de treball (riscs de seguretat, d’higiene, d’ergonomia i de psicosociologia). 
 
Avaluació dels riscs específics:  
- Riscs de seguretat: riscs de caiguda en alçada en terrats i finestres de 

tots els edificis, seguretat de les màquines, revisió anual de les 
instal·lacions fixes i botelles de gasos, etc. 

- Riscs d’higiene: mesures ambientals de contaminants químics, mesures 
de renou, avaluació dels riscs biològics, mesures de contaminació 
radioactiva, avaluació d’estrès tèrmic, revisió anual del cabal d’aire de 
les vitrines de gasos dels laboratoris. 

- Riscs d’ergonomia: avaluació de pantalles de visualització de dades, 
avaluació de sobreesforç i càrrega postural del personal de 
biblioteques, transportistes, etc. 

- Riscs psicosocials: realitzar els estudis de qualitat de vida laboral, 
proposar mesures per mantenir, controlar i reduir els riscs d’aquesta 
naturalesa; planificar l’activitat preventiva; dur a terme la revisió 
periòdica de les condicions de treball; elaborar procediments de 
l’especialitat. 

 

Subunitat (secció, àrea…) 
i persona responsable 

 
Unitat Tècnica:  
 
Santiago Hernández  
Tel.: 971 17 33 28 
santiago.hernandez@uib.es 
 
Elena Sureda Demeulemeester 
Tel.: 971 17 32 28 
elena.sureda@uib.es 
 
Maribel Taroncher 
Tel.: 971 17 27 69 
maribel.taroncher@uib.es 
 
Toni Gómez 
Tel.: 971 17 25 00 
toni.gomez@uib.es 
 
Correu electrònic comú: prevencio@uib.es 
 

Altres unitats del mateix 
servei o d’altres serveis 
implicades 

 
Hi estan implicats tots els llocs de treball i tot el personal de la UIB 

Horari i calendari de 
prestació del servei 

 
Segons planificació anual del Servei de Prevenció. 
 

Persones destinatàries PAS, PDI i PIF 

Requisits previs per a la 
prestació del servei 

 

Canals de prestació del 
servei 

 Presencial  Telefònic  Correu electrònic 

 Web  UIBdigital  Altres 

Temps previst de 
tramitació (si escau) 

 
Cost per a l’usuari (si 
escau) 

 



Informació 
complementària (si 
escau) 

 

Normativa 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, i tots els 
reials decrets que es deriven d’aquesta llei. 

Accions que ha de realitzar la persona interessada 

Sol·licitud (com s’ha de 
sol·licitar, on cal adreçar-
se…) 

No cal sol·licitar les avaluacions, s’han de fer per normativa. 
Si algú necessita que es faci una avaluació concreta, la pot sol·licitar 
directament al Servei de Prevenció per telèfon o correu electrònic. 

Documents que cal 
aportar 

Documents normalitzats UIB  

Altres documents  

Altres accions  

 

Nom del servei i/o unitat Servei de Prevenció 

Integrants del CQ que han elaborat 
aquest document 

Maribel Taroncher 

Data de revisió 04/07/2018 Data d’enviament al SEQUA 04/07/2018 


