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SEGURETAT. 

• Prioritzar la finalització de les Avaluacions de Riscos Laborals, pendents en tots 
els Centres de la UVEG. 

• Participació del SPMA en la Direcció facultativa d'Obres. 

• Participació i consulta del SPMA en la priorització d'actuacions en matèria 
preventiva. 

• Millorar l'accessibilitat EN LÍNIA de comunicats de prevenció al SPMA. 

• Millora de la mobilitat INTERCAMPUS i millores en l'accessibilitat de Campus, 
especialment a Burjassot. 

• Facilitar l'accés als comunicats i parts de SEGURETAT al SPMA. 

• Millorar la senyalització en els aparcaments propis de la UVEG. 

• Crear una bústia de suggeriments i millores. 

ERGONOMIA I PSICOSOCIAL: 
• Implementar programes de rehabilitació, psicològics com a ergonòmics, a 
càrrec exclusiu de la Fundació “Lluis Alcanyís” quan els trastorns deriven de 
causa laboral i exigir una major implicació de la Mútua en la rehabilitació de tot 
el personal de la UVEG en aquestes patologies, així com en la implementació 
de programes de formació i informació preventius continus 

• Desenvolupar i implementar un Protocol per als casos de Trastorn Mental, dins 
de l'àmbit UVEG. 

• Desenvolupar un programa de TUTORIZACIÓN per als treballadors de nova 
incorporació en els seus nous llocs de treball 

• Implementar i desenvolupar un protocol de risc psicosocial per a estudiants 

• Dotar de caràcter vinculant, els acords de la CRPS. 

• Formar, com a requisit necessari, a tot el personal directiu en matèria de risc 
psicosocial. 

• Crear una bústia de suggeriments i millores. 

HIGIENE: 
• DESENVOLUPAR I IMPLEMENTAR UN Pla de Seguretat i Higiene Integral en 

tots els laboratoris de la UVEG.

 



• Confeccionar una pàgina EN LÍNIA, en la qual es puga fer un seguiment per part 
de tots els treballadors, de les Avaluacions realitzades i resultats de les mateixes. 

• Registre EN LÍNIA d'accés lliure per al seguiment de totes les labors de 
manteniment realitzades en els seus Centres de treball: canvis de filtre d'aire, 
extintors, ascensors, etc. 

• Desenvolupar un programa i implementar-ho d'UVEG – empresa saludable. 

•  Diversificar alimentacions saludables en els menjadors. 

• Facilitar l'accés als comunicats i parts d'HIGIENE al SPMA. 

• Crear una bústia de suggeriments i millores. 
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