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informa

CAP ACCIDENT LABORAL MÉS A LA UNIVERSITAT 

Davant l’accident laboral que li ha costat la vida a un company de l’empresa que fa treballs de 
manteniment al campus de Burjassot, CCOO vol expressar en primer lloc el seu condol i la seua 
solidaritat amb la seua família i els seus companys.  

D’altra banda, CCOO ja ha demanat a la Universitat de València que, junt a les preceptives 
investigacions judicials i administratives, ha d’obrir-se el més aviat possible un procés intern 
d’investigació de l‘accident per tal d’aclarir els fets que han conduït 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’aquest tipus d’accidents. Aquesta investigació ha de desenvolupar-se al si del Comité 
de Seguretat i Salut amb la participació de les organitzacions sindicals mitjançant els delegats de 
prevenció i del Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat. 

CCOO vol cridar l’atenció sobre el fet que la política de privatització de treballs i activitats, amb la 
precarització de les condicions laborals que això comporta, augmenta perillosament els riscos per 
a la salut laboral. Cal, per tant, una estratègia global de prevenció de riscos laborals que supere la 
distinció artificial entre la plantilla de la Universitat i les persones que treballen a les empreses 
contractades per aquesta.  

Aquesta situació exigeix, a més d’intensificar la prevenció interna, millorar sensiblement la gestió 
preventiva de la coordinació d’activitats entre la Universitat i les empreses externes, que ha d’anar 
molt més enllà del compliment de les formalitats legals. La Universitat ha de jugar un paper 
encara més actiu en el control dels riscos laborals que es produeixen a les seues instal·lacions, 
amb independència de quina siga l’empresa titular de la relació laboral. No tan sols per una 
obligació legal, sinó sobretot perquè la cultura de la prevenció ha de formar part de l’ADN d’una 
institució universitària.  

CCOO proposa que com a mínim haurien d’adoptar-se, entre altres, les següents mesures:  

1. Elaborar amb participació sindical un protocol de criteris socials a aplicar en la 
política de contractació de la Universitat.  

2. Documentar ben clarament les exigències que han de complir les empreses en 
matèria de salut laboral; deixar ben clar a aquestes empreses que la salut laboral és una 
qüestió prioritària per a la Universitat en la valoració de les seues activitats. 

3. Fer saber a totes les contractes que s’inspeccionarà periòdicament el compliment de les 
seues obligacions en aquesta matèria, potenciant el bon treball que fan els tècnics del 
Servei de Prevenció, i que els incompliments en qüestions preventives seran motiu de 
rescissió del seu contracte. 

 
CCOOPV  fa una crida a prioritzar la prevenció sobre altres criteris econòmics o organitzatius, a 
continuar treballant totes i tots per a reduir els riscos a zero i que la Universitat pose tots els 
mitjans i recursos necessaris perquè mai més torne a produir-se la mort d’una persona al seu lloc 
de treball.   


