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CCOO INFORMA: LA UNIVERSITAT HA D’ASSUMIR LES SEUES 

RESPONSABILITATS EN L’ACCIDENT LABORAL MORTAL DEL 

CAMPUS DE BURJASSOT 

Des del mateix moment que, el passat mes de febrer, es va produir l’accident laboral que li va 

costar la vida a un company de l’empresa de manteniment al campus de Burjassot, CCOO ve 

exigint una investigació a fons de l’accident, denunciant que la Universitat tracte de defugir 

la seua responsabilitat en el tema, limitant-lo a un problema que només afecta l’empresa de la 

contracta de manteniment i rebutjant que en els primers diagnòstics que la Universitat ha realitzat 

d’aquest accident es pretenga descarregar-ne tota la responsabilitat en el propi treballador. 

En particular, hem insistit repetidament que, junt a les investigacions judicials i 

administratives, havia d’obrir-se un procés intern d’investigació de l‘accident, amb 

participació sindical, per tal d’aclarir els fets que varen conduir a la mort d’un treballador i 

sobretot per a establir les mesures preventives que hauran d’aplicar-se en el futur per a evitar la 

repetició d’aquests accidents. Després de mesos de demanar reiteradament la constitució 

d’aquesta comissió, només se n’ha fet una reunió fallida a finals del mes de juliol en la que ni 

tan sols se’ns va facilitar tota la documentació que s’havia generat sobre el accident i fins ara no 

s’ha complit amb el compromís de lliurar aquesta informació ni amb el de convocar-la a primers 

de setembre. D’altra banda, les preteses mesures preventives que s’estan dissenyant després 

de l’accident (protocols d’accés a les cobertes, plans d’instal·lació de baranes...) no han 

comptat, tal com exigeix la llei, amb participació dels delegats de prevenció, que ni tan sols 

han estat informats. Resulta inacceptable que una institució com la Universitat de València, 

teòricament compromesa amb la salut laboral i amb la participació democràtica, es mostre 

reticent a aplicar metodologies de treball que són habituals en moltes empreses. 

Malgrat l’intent dels responsables institucionals de la salut laboral de la Universitat 

(Vicerectora de Sostenibilitat i Director del Servei de Prevenció) d’allunyar-se el més possible 

de la responsabilitat respecte d’aquest accident, i que està generant tensions sobre els 

tècnics del Servei, la seua posició com a empresa responsable de prevenir aquests accidents 

resulta incontestable com també ho és que no ha funcionat correctament la supervisió de les 

mesures preventives i que no són suficients els procediments de coordinació d’activitats 

amb les empreses contractades.  
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Un recent requeriment de la Inspecció de Treball, determina una sèrie d’incompliments greus per 

banda de la Universitat de les seues obligacions preventives i, com a conseqüència, sembla que es 

proposa una important sanció per a la institució, qüestió sobre la que no s’ha informat als 

delegats de prevenció. Entre els fets que assenyala la Inspecció de Treball destaquen: 

- La Universitat no ha facilitat a l’empresa de manteniment l’avaluació de riscos ni la 

planificació preventiva. 

- La Universitat només va facilitar a l’empresa de manteniment informació general sobre 

riscos i mesures preventives, sense referència específica al campus de Burjassot. 

- La Universitat ha acceptat la recepció de la climatització de l’Aulari Interfacultatiu de 

Burjassot, constatant l’existència d’una sèrie de deficiències que generen riscos i 

necessitaven de mesures preventives (entre altres l’absència de baranes de seguretat) 

sense informar a l’empresa de manteniment. 

- En el moment de l’accident estava pendent la instal·lació de línies de vida al lloc on es 

va produir l’accident. 

- No es van executar sistemes d’accés adequats que permeteren els posteriors treballs de 

manteniment de la coberta o la climatització. 

Davant d’aquesta greu situació, CCOO exigeix que el Rectorat rectifique immediatament la 

seua posició davant d’aquest tema, aportant als Sindicats tota la informació sobre aquest accident, 

encetant un veritable procés d’investigació participativa del mateix, adoptant consensuadament 

les mesures preventives necessàries, assumint plenament les seues responsabilitats i 

substituint la Vicerectora de Sostenibilitat i el Director del Servei de Prevenció, responsables 

institucionals d’aquesta situació. 

 

 


