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ACCIDENT LABORAL A TARONGERS: CAL MILLORAR LA 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A LA UNIVERSITAT 

 
Davant l’accident laboral que ha provocat ferides a dos companys de l’empresa que fa 
treballs de manteniment al campus de Tarongers, CCOO vol expressar en primer lloc la seua 
solidaritat als treballadors afectats i als seus companys i desitja que es recuperen 
plenament de les seues lesions. Volem també valorar positivament el funcionament dels 
protocols d’actuació davant l’accident i el treball realitzat per totes les persones implicades 
en aquestes actuacions. 

CCOO recorda que davant d’accidents com aquest s’han de respectar les funcions dels 
delegats i delegades de prevenció i, per tant, se’ls ha d’informar immediatament, cosa que 
no ha succeït en aquesta ocasió. CCOO ha demanat a la Universitat de València que, junt a 
les preceptives investigacions externes, ha d’obrir-se el més aviat possible, amb participació 
sindical, un procés intern d’anàlisi de l‘accident per tal d’aclarir els fets que s’han produït 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.  

CCOO vol insistir una vegada més que cal una estratègia global de prevenció de riscos 
laborals que integre tant a la plantilla de la Universitat com a 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. 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.  

CC OO reitera, tal com venim exigint fa temps, que com a mínim haurien d’adoptar-se, entre 
altres, les següents mesures: elaborar amb participació sindical un protocol de criteris 
socials a aplicar en la política de contractació de la Universitat; 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; fer saber a totes les contractes que s’inspeccionarà 
periòdicament el compliment de les seues obligacions en aquesta matèria, potenciant el bon 
treball que fa el personal tècnic 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 en totes les activitats de la Universitat i a 
continuar treballant totes i tots per a reduir a zero els riscos laborals.  


