
Servei de Prevenció  

El Servei de Prevenció es va crear l’any 1999 en compliment de la Llei 31/1995, de 
prevenció de riscs laborals, i assumeix les quatre especialitats preventives: seguretat, 
higiene, ergonomia i psicosociologia, i medicina del treball. El Servei depèn 
actualment del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable. Durant el 
curs acadèmic 2016-17 s’han fet les activitats següents, seguint la planificació 
aprovada pel Comitè de Seguretat i Salut: 

Unitat tècnica 

Està formada per un tècnic superior, una tècnica especialista i un tècnic intermedi 
contractat a jornada parcial, els quals han fet les activitats següents: 

S’ha elaborat l’avaluació de riscs de la Facultat de Medicina (Son Espases) i s’ha 
revisat l’avaluació de riscs de la Seu universitària d’Eivissa. S’ha tramitat la solució de 
les deficiències detectades a les avaluacions. 

Quant a formació, s’han impartit els cursos de seguretat en laboratoris 
(semipresencial), de teletreball, de bioseguretat, d’educació de la veu, de 
nanomaterials, de radioactivitat, de primers auxilis, el curs «Professor/a, cuida’t a la 
feina», el curs pràctic d’extinció d’incendis i el curs pràctic de feines en alçada. S’ha 
participat en l’organització d’un curs de postgrau sobre busseig científic. També s’han 
tutelat les pràctiques de dos alumnes del Màster en Salut Laboral. 

En l’apartat d’informació de riscs, s’ha fet un cartell de normes bàsiques de seguretat 
per a laboratoris i s’han revisat les fitxes de riscs de la Facultat de Medicina. 

Quant a emergències, s’han revisat els plans d’autoprotecció dels edificis Mateu Orfila 
i Rotger, cientificotècnic i de la Seu d’Eivissa, i s’han notificat a la Direcció General 
d’Emergències. S’han elaborat els plans d’emergència per a les activitats Ciència per a 
Tothom i Finifesta, i s’ha gestionat la dotació d’ambulàncies per a aquestes activitats. 
S’han fet simulacres en vuit edificis i s’ha participat en el simulacre organitzat per 
l’EHIB. S’han revisat i equipat els armaris d’intervenció dels edificis. 

Activitats de seguretat: s’han assignat tasques als coordinadors de seguretat dels 
laboratoris. S’ha fet la revisió anual dels gasos tècnics. S’han gestionat els residus 
químics i sanitaris dels laboratoris, i s’ha tramitat un nou contracte de residus. S’ha 
fet un estudi sobre el risc de les bases dels fanals del campus. 

Activitats d’higiene: s’ha mesurat la contaminació de formaldehid als laboratoris 
d’anatomia i la contaminació de metanol en un laboratori dels SCT (com a Treball 
Final de Màster). S’han protocol·litzat les mesures de la ventilació general dels 
laboratoris i de l’extracció localitzada d’aire. S’ha fet la revisió anual del cabal de les 
vitrines de gasos. S’han canviat els filtres dels armaris de seguretat química. S’han 



lliurat bates i ulleres de seguretat al personal de laboratoris i a l’alumnat de la Facultat 
de Ciències. 

Activitats d’ergonomia i psicosociologia: s’han fet diverses avaluacions ergonòmiques 
de pantalles de visualització de dades. S’ha tramitat la dotació de material ergonòmic: 
cadires, auriculars, monitors, etc. En l’apartat de psicosociologia s’han fet entrevistes 
de mediació en diversos departaments i serveis. 

Activitats de gestió: s’han fet tres reunions del Comitè de Seguretat i Salut i s’ha creat 
una web per al Comitè de Seguretat i Salut al portal PAS-PDI. Sobre la coordinació 
preventiva amb empreses externes, s’ha actualitzat la documentació de prevenció, 
s’han fet reunions amb les empreses i s’han revisat els plecs de contractació; també 
s’ha iniciat la coordinació amb les empreses derivades. S’ha adquirit l’aplicació 
informàtica SEHTRA per a la unitat tècnica. S’han fet gestions per millorar i difondre 
la figura d’investigador col·laborador, amb l’objecte que els investigadors que passen 
per períodes sense contracte, beca ni matrícula puguin constar oficialment a la UIB i 
tinguin assegurança d’accidents. S’ha demanat l’incentiu de la Seguretat Social per 
baixa sinistralitat; des de l’any 2009 hem aconseguit que retornin a la UIB 142.352,13 
euros per aquest concepte. 

Bioseguretat: s’han fet reunions del Comitè de Bioseguretat. S’han revisat les 
avaluacions de bioseguretat dels laboratoris i s’han fet tràmits amb la Comissió 
Nacional de Bioseguretat per a l’autorització de dues instal·lacions. S’ha construït un 
nou laboratori de bioseguretat destinat a pràctiques docents. S’ha centralitzat la 
revisió de cabines de bioseguretat, que es farà anualment. S’han fet mesures de 
contaminació microbiològica en diverses aules i laboratoris, com a Treball Final de 
Grau. 

La sinistralitat de la UIB durant l’any 2016 ha estat de 5 accidents laborals amb baixa 
(109 dies d’incapacitat), 6 accidents in itinere amb baixa (171 dies d’incapacitat) i 35 
incidents sense baixa. S’ha investigat una possible malaltia professional per 
moviments repetitius i postures forçades. S’han elaborat els corresponents informes 
d’accident/incident amb propostes de millora. 

Unitat mèdica 

La funció primordial de l’àrea de vigilància de la salut és valorar l’estat de salut dels 
treballadors per detectar i/o prevenir possibles patologies relacionades amb l’activitat 
laboral de cada treballador. La unitat mèdica està formada per dues metgesses 
especialistes en Medicina del Treball i una infermera especialista en Salut Laboral, que 
realitzen els reconeixements mèdics laborals oferts al treballador periòdicament i de 
forma específica en funció dels riscs del seu lloc de treball. 

 



Durant el curs s’han fet 248 reconeixements, i s’ha enviat un informe a cada 
treballador amb els resultats i la qualificació d’aptitud. Complementàriament, 
s’ofereix per a tota la comunitat universitària (PAS i PDI, estudiants, professors 
visitants i estudiants d’intercanvi, i altres) un servei de consulta mèdica, atenció a 
urgències, redacció de certificats i altres informes mèdics, cures, vacunacions, etc., 
dels quals s’exposa el recompte a continuació: 

Col·lectiu Nombre 

Personal de la UIB (personal docent i personal d’administració i 
serveis): 

- Consulta mèdica per malaltia, atenció per urgències, informes 
mèdics, certificats mèdics, tràmits d’alta i de baixa per malaltia 

- Consultes d’infermeria (cures, injectables, control TA, vacunacions) 
- Extraccions per a analítiques 
- Reconeixements mèdics laborals 

 

3.601 

 

455 

347 

248 

Estudiants  172 

Professors visitants i estudiants d’intercanvi 113 

Altres (Escola d’Hoteleria, FUEIB, IMEDEA, empreses concessionàries)  59 

TOTAL D’ATENCIONS  4.995 

 

S’ha impartit docència al Màster en Salut Laboral, en els temes dedicats a Medicina 
del Treball, i cursos de primers auxilis al lloc de treball en el Pla de formació de la UIB. 

 

Enllaç a la pàgina web: http://prevencio.uib.cat	


