
FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 
 

DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ 

Nom de la prestació Gestió d’equips de protecció individuals (EPI) 

Descripció 

 
El Servei de Prevenció comprarà i lliurarà els següents EPI: 
 
– Segons Acord del Consell de Direcció de 10 de juliol de 2007, lliurarà 
bata i ulleres de seguretat a l’alumnat i al personal que realitza pràctiques o 
fa feina en laboratoris (PDI, PAS, PIF i becaris), si prèviament han pagat el 
50 per cent del cost.  
– També lliurarà al PAS altres EPI que puguin ser necessaris (guants, 
màscares, casc, protecció auditiva, etc.) a càrrec del pressupost de salut 
laboral, excepte el calçat de seguretat i la roba de feina. 
– Els EPI del PDI, PAS de capítol VI i becaris aniran a càrrec dels projectes 
de recerca. 
 
NOTA: Des de setembre de 2017 els serveis administratius de la Facultat 
de Medicina i els de l’edifici Mateu Orfila i Rotger distribueixen les bates i 
ulleres de la Facultat de Medicina i de la Facultat de Ciències, 
respectivament. 

 

Subunitat (secció, àrea…) 
i persona responsable 

 
Unitat Tècnica:  
 
Santiago Hernández  
Tel.: 971 17 33 28 
santiago.hernandez@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 

 
Serveis administratius de la Facultat de Medicina i de la Facultat de 
Ciències. 

Horari i calendari de 
prestació del servei 

 
Lliurament de bata i ulleres: cada matí dels dies lectius. 

Persones destinatàries PAS, PDI i PIF i alumnat 

Requisits previs per a la 
prestació del servei 

En els casos en què l’activitat requereixi equips de protecció individuals. 

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) 

Bata + ulleres: 10 
euros  
Bata: 7 euros 
Ulleres: 3 euros  
(50 per cent del cost) 

Informació 
complementària (si 
escau) 

 



Normativa 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. 
 
Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual. 
 

Accions que ha de realitzar la persona interessada 

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

En cas de compra o reposició, el personal pot anar directament al Servei de 
Prevenció, als serveis administratius de la Facultat de Medicina o de la 
Facultat de Ciències. 

Documents que cal 
aportar 

Documents normalitzats UIB  

Altres documents 
Rebut de pagament on ha de constar:  
Nom i cognoms 
Concepte: material de laboratori 

Altres accions 

Es por fer l’ingrés: 
a) Al compte bancari de la UIB que indiquin els serveis administratius. 
b) Als serveis administratius de l’edifici Mateu Orfila i Rotger i de la 
Facultat de Medicina, amb targeta bancària. 

 

Nom del servei i/o unitat Servei de Prevenció 

Integrants del CQ que han elaborat 
aquest document 

Maribel Taroncher 
 

Data d’elaboració 04/07/2018 Data d’enviament al SEQUA 04/07/2018 

 


