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SALUT LABORAL 

 
El dimecres 26 de setembre es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut de la UVEG. El resum de 
la sessió pot quedar com segueix: 
 
Després de l'incident que va tenir lloc al juliol del 2007 al Campus de Burjassot, la Institució està 
organitzant una jornada d'emergència teorico-pràctica, a fi de posar en contacte a totes les 
persones que haurien d'intervenir en un cas d'emergència (responsables de la unitat Tècnica, 
Manteniment, empresa de Seguretat... etc.). A més es va a crear un protocol d'actuació a fi d'acotar 
els passos que s'ha de seguir. Aquesta jornada es realitzarà en els tres campus. Entenem que 
aquesta iniciativa és molt important i necessària, perquè en situacions sobrevingudes la seguretat 
dels treballadors i treballadores depèn de l'organització preventiva de les emergències. 
 
Una altra iniciativa que es durà a terme, ha de veure en aquest cas amb l'ergonomia. La UVEG 
durà a terme una  Campanya denominada “Alleugereix la càrrega” en col·laboració amb l'Agència 
Europea i la mútua FREMAP, amb ella es pretén informar i formar els treballadors i treballadores 
sobre com adaptar els productes, les tasques, les ferramentes, els espais i l'entorn en general a la 
capacitat i necessitats les persones, de manera que millore l'eficiència, seguretat i benestar dels 
consumidors, usuaris o treballadors.  
 
La Institució es compromet a revisar l'accessibilitat de la web del Servei de Seguretat, Salut i 
Qualitat Ambiental (SSSQA), la qual cosa agraïm, perquè de moment és molt complicat accedir al 
seu contingut. De moment l'enllaç per a realitzar qualsevol comunicat de prevenció és: 
http://www.uv.es/DSSQA/partes_form/COM_PREVEN.htm. 
 
Respecte als Riscos Psicosocials, la recentment creada Comissió de Riscs Psicosocials, està 
preparant una nova avaluació amb la què intentarem esmenar les possibles deficiències que es 
van produir en la primera.  
 
En el torn obert de paraules el nostre sindicat va informar la institució sobre les intervencions 
de CCOO en les següents deficiències: 
 

• Seguretat de l'obra que s'està realitzant al costat del Servei d'Educació Física al Campus de 
Blasco Ibáñez. 

• Eixides dels extractors de la Facultat de Químiques en  relació amb el departament de 
Físiques Teòrica. 

• La recent apagada en Tarongers i el pla d'evacuació. 
• Les actuacions de la contracta de jardineria respecte a les actuacions de fumigació amb 

insecticides dels espais verds de la Universitat. 
 

CCOO sol·licita que és cree un registre d'aquells llocs de treball en la UVEG, assenyalats en 
l'avaluació de riscs psicosocials amb deficiències i que a més coincidisquen sistemàticament amb 
els parts de baixes, d'incidents i accidents, a fi de dissenyar els mesures de prevenció i correcció 
necessàries dels mateixos. 

Es presenta per part de CCOO un document-proposta que servisca de base per a iniciar, en el 
si d'aquest Comitè, la redacció del protocol de bones pràctiques i els cursos de formació, per a 
tot el personal de la UVEG. El contingut de la formació proposada serà en habilitats socials en el 
treball. Amb això pretenem donar forma i contingut al compromís acordat en aquest Comitè de 
Seguretat i Salut, entre la part social i la Institució. 
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