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1. OBJECTE

L'objecte d'aquesta la instrucció de treball és establir el procediment d'adaptació o canvi
de lloc de treball per motius de salut, que regule les pautes d'actuació necessàries per a
garantir la protecció eficaç del personal empleat públic tal com s'estableix en l'article 25
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals:

“L'empresari garantirà de manera específica la protecció dels treballadors que, per les seues pròpies
característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguen reconeguda la situació
de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguen especialment sensibles als riscos derivats del treball.
A tal  fi,  haurà  de  tindre  en  compte  aquests  aspectes  en  les  avaluacions  dels  riscos  i,  en  funció
d'aquestes, adoptarà les mesures preventives i de protecció necessàries.

Els  treballadors no seran emprats  en aquells  llocs de treball  en els  quals,  a  causa de les  seues
característiques  personals,  estat  biològic  o  per  la  seua  discapacitat  física,  psíquica  o  sensorial
degudament  reconeguda,  puguen  ells,  els  altres  treballadors  o  altres  persones  relacionades  amb
l'empresa posar-se en situació  de perill  o,  en general,  quan es troben manifestament  en estats  o
situacions  transitòries  que  no  responguen  a  les  exigències  psicofísiques  dels  respectius  llocs  de
treball”.

I en l'article 15.1.d) Principis de l'acció preventiva:

“Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, d’atenuar el treball
monòton i repetitiu i de reduir-ne els efectes en la salut”. 

No seran objecte d'aquesta instrucció les situacions no relacionades amb les condicions
de  treball  en  l'àmbit  de  la prevenció  de  riscos  laborals  (ex.  conciliació  vida  laboral,
violència de gènere, etc.).

Les adaptacions o canvis de lloc de les empleades públiques embarassades, que hagen
donat  a  llum  recentment  o  es  troben  en  període  de  lactància,  seran  objecte  de  la
Instrucció Operativa SPRL_IOPRL_04.

Amb aquesta instrucció es pretén establir pautes i actuacions prèvies davant el personal
empleat públic que, per les seues característiques personals o estat biològic, una vegada
conegut, puga fer-lo especialment sensible a les condicions del lloc ocupat, complint així
el punt 6.4 del procediment aprovat per a la integració en la gestió dels canvis previsibles.
SPRL_PPRL_11. Cada conselleria o sector de l'administració adaptarà aquesta instrucció
a les seues particularitats.
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2. ABAST

Aquest procediment serà aplicable al personal empleat públic en actiu, que presta els
seus serveis en centres dependents dels sectors de Justícia, Funció Pública i Docent de
la Generalitat, entesa aquesta com el conjunt d'òrgans i unitats administratives en què
s'estructuren els serveis centrals i perifèrics de la presidència de la Generalitat,  de la
Vicepresidència del Consell, i de cadascuna de les conselleries i els seus organismes
autònoms, tret del sector sanitari.

3. NORMATIVA de REFERÈNCIA

-   Llei 31/1995, de 8 de novembre, de   P  revenció de Riscos Laborals.  

- Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana.

- Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció,
provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la   F  unció   P  ública   V  alenciana  .

-   RESOLUCIÓ de 31 de maig de 1995, de la Direcció General de Treball, per la qual es  
disposa   el registre i publicació d  el   Il Conveni col·lectiu del Personal Laboral al servei   de  
l'Administració   Autonòmica.  

4. DESENVOLUPAMENT 

4.1. Pautes generals del procediment

1. El procediment podrà iniciar-se d'ofici o a instàncies de la persona interessada .

2. La sol·licitud de la persona interessada serà presentada davant l'òrgan de personal de
la seua conselleria o organisme autònom corresponent, això és:

- Personal de funció pública. Haurà de dirigir-ho a la Direcció General de Funció Pública.

- Personal del sector docent. Haurà de dirigir-ho a la Direcció Territorial corresponent.

-  Personal  de  Justícia.  Haurà  de  dirigir-ho  a  la  Direcció  General  de  Modernització  i
Relacions amb l'Administració de Justícia).
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3. L'òrgan de personal, si ho considera oportú, donarà trasllat al Servei de Prevenció de
Riscos Laborals (SPRL) perquè, una vegada recapte tota la informació tècnica, informes
clínics i proves complementàries convenients, emeta un informe en el termini de 20 dies,
sobre la idoneïtat d'adaptació del lloc o, en cas de no ser possible, la necessitat de canvi
de lloc de treball. Així mateix, en el cas de llocs de treball del sector de Funció Pública, es
remetrà còpia de la sol·licitud a la conselleria o organisme al qual estiga adscrit el lloc i al
Comité de seguretat i salut corresponent.

4. L'informe sobre la  idoneïtat  o no d'adaptació o canvi del lloc realitzat pel SPRL serà
remés a l'òrgan administratiu peticionari (òrgan de personal), perquè dicte la resolució que
corresponga.

5. La conselleria o organisme al qual estiga adscrit el  lloc proporcionarà informació a la
persona responsable del centre de treball i al Comité de seguretat i salut corresponent.
Així mateix, serà informada la Comissió Sectorial de Seguretat i salut en el Treball dels
expedients tramitats, a través del SPRL. 

6.  El  procediment  d'adaptació o  canvi  de  lloc  de  treball  per  motius  de  salut,  que es
tramitarà amb caràcter preferent, haurà de concloure's en el termini màxim de tres mesos,
comptats des de la data en què la sol·licitud tinga entrada en l'òrgan competent per a
resoldre. Transcorregut el termini esmentat, sense haver-se notificat resolució expressa, la
sol·licitud podrà entendre's desestimada.

7. El  fet  que s'estiga tramitant  un  expedient d'incapacitat  a la persona interessada no
impedirà la  tramitació  del  procediment  de canvi  de lloc de treball,  però,  si  recaiguera
resolució  declarant  la  incapacitat  laboral  permanent,  es  dictarà  resolució  donant  per
finalitzat el procediment, o deixant sense efecte l'adaptació o canvi de lloc de treball que
s'haguera efectuat. Aquesta resolució serà comunicada al SPRL.

4.2. Comunicació de la situació

Per a poder iniciar el  procediment d'adaptació o canvi de lloc de treball per motius de
salut,  l'òrgan  de  personal  haurà  de  tindre  coneixement  d'aqueixa  possible  situació
d'especial sensibilitat, mitjançant la comunicació del personal empleat públic afectat.

La sol·licitud per part del personal empleat públic no haurà d'anar acompanyada, a priori,
d'informes  mèdics,  ja  que  aquesta  informació  mèdica  o  una  altra  d’addicional  li  serà
requerida en el seu moment procedimental.
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La comunicació es podrà realitzar a través dels mitjans següents:

a) Mitjançant sol·licitud del personal empleat públic que es trobe en situació d'especial
sensibilitat,  utilitzant  el  formulari  de  sol·licitud  general
(https://www.gva.es/downloads/publicados/in/01946_bi.pdf). Vegeu també annex 1:

-  En  l'apartat  corresponent  a  exposició  de  motius  (C)  s'haurà  d'indicar  la  situació
administrativa (funcionari/ària de carrera, interí/interina, laboral), el centre de treball i el
lloc ocupat, així com les tasques desenvolupades en aquest.

- En l'apartat corresponent a sol·licitud (D) s'haurà d'indicar: adaptació/canvi de lloc de
treball i comunicar que es troba en situació d'alta/baixa mèdica.

- En l'apartat (E), òrgan al qual dirigeix la sol·licitud, s'indicarà: l'òrgan de personal de la
seua conselleria o organisme autònom corresponent (d'acord amb el punt 4.1.2).

b) Mitjançant informe motivat  de la  Inspecció Mèdica quan,  en l'exercici  de les seues
funcions en matèria de seguretat social, haja detectat situacions relacionades amb l'estat
de salut del personal empleat públic especialment sensible.

c) Mitjançant informe motivat de la Inspecció Educativa o la Inspecció General de Serveis
quan, en l'exercici de les seues funcions, haja detectat situacions o fets relacionades amb
l'organització i ordenació del treball del personal empleat públic especialment sensible.

d) Mitjançant comunicació del SPRL, amb motiu de l'exercici de les seues funcions.

4.3. Informació prèvia

L'òrgan de personal, una vegada tinga coneixement de la  situació de risc laboral  del
personal empleat públic, podrà dur a terme les actuacions següents:

1.  Obrir  un  període  d'informació  prèvia  amb  la  finalitat  de  recaptar  dades sobre  la
persona afectada, i verificar les circumstàncies que originen cada cas concret i particular.

2. Davant situacions de: falta d'adquisició o manteniment de béns, falta d'accessibilitat a
un edifici al lloc de treball o altres, donarà trasllat al servei competent (Infraestructures,
Equips Directius, Unitat que té assignada la Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals),
perquè es prenguen mesures oportunes.
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3. Podrà sol·licitar assessorament dels òrgans administratius que considere pertinents.

4.4. Tramitació de la sol·licitud

Després del període de comprovació prèvia, l’òrgan de personal  enviarà la sol·licitud del
personal empleat públic al centre territorial corresponent del SPRL.

La documentació que es remeta inclourà una descripció de les tasques del lloc de treball
ocupat, sempre que siguen diferents o particulars de les estàndard o generals, i constarà
la comprovació de totes les dades facilitades per la persona empleada pública (situació
administrativa, número de telèfon de contacte, centre de treball, etc.).

4.5. Avaluació dels Riscos pel SPRL

El SPRL reavaluarà el lloc de treball  ocupat per la persona empleada pública, amb la
finalitat de comprovar que les condicions de treball i possibles riscos no s'han modificat
des de l'última avaluació, i poder determinar si continua la situació de no exposició al risc,
o  si  és  necessari  realitzar  alguna  acció  preventiva  específica  per  les  seues  pròpies
característiques personals.

El SPRL realitzarà les actuacions oportunes per a comprovar les condicions de treball
que per la seua naturalesa, grau i durada de l'exposició, puguen influir negativament en la
seguretat i salut de la persona sol·licitant.

Comprovades  les  condicions  de  treball  del  lloc  de  treball  de la  persona  sol·licitant,
s'establirà contacte, si  escau, amb aquesta per a concretar  citació per part del SPRL.
Aquest contacte es realitzarà mitjançant citació, en la qual s'especificarà la documentació
que aquesta haurà d'aportar.

La  incompareixença  injustificada  a  la  citació  del  SPRL  o  la  falta  d'aportació  de
documentació requerida, donarà lloc a la finalització de l'expedient. El SPRL comunicarà
aquesta  circumstància  a  l’òrgan  de  personal  corresponent  perquè  dicte  resolució
desestimatòria.

No s'emetrà informe i s'acordarà l'arxivament de les actuacions, quan la situació siga per
motius idèntics o anàlegs a una altra anterior del mateix personal empleat públic, que ja

SPRL_IOPRL_13



SERVEI  DE PREVENCIÓ DE
RISCOS  LABORALS  DEL
PERSONAL PROPI 

CODI: SPRL_IOPRL_13

DATA: 09/07/2019

PÀGINA: 8 de 16

REVISIÓ: SPRL_IOPRL_13_00

INSTRUCCIÓ  OPERATIVA  DE
PREVENCIÓ  DE  RISCOS
LABORALS

TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA PER A L'ADAPTACIÓ O CANVI DE LLOC PER MOTIUS DE 
SALUT EN L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

hagueren sigut desestimades o no fóra necessari modificar el criteri mantingut prèviament.
El SPRL posarà aquesta situació en coneixement de l'òrgan de personal   corresponent,
perquè dicte resolució desestimatòria.

En l'informe del SPRL es farà referència a:

1. Mesures preventives o correctores a adoptar.

2. Mesures d'adaptació del seu lloc de treball.

3. Necessitat de canvi de lloc de treball.

4.  Si  la  necessitat  d'adaptació  o  canvi  de  lloc  de  treball  es  considera  temporal  o
permanent.

5. Qualsevol altra qüestió o informe annex que es considere necessari.

Aquest informe serà remés a l'òrgan peticionari (òrgan de personal).

4.6. Implementació de les mesures necessàries

L'òrgan de personal corresponent, seguint les indicacions de l'informe emés pel SPRL, en
donarà trasllat a l'òrgan competent per a la seua resolució.

Si es considera necessari, es  podran  sol·licitar al SPRL aclariments dels informes, així
com de llocs de treball compatibles per a exercir.

Per a l'adopció de les recomanacions dels informes emesos pel SPRL i per a una millor
implantació  de  la  mesura  preventiva,  es  podrà  sol·licitar  assessorament  als  òrgans
administratius que considere pertinents.

De  la  implementació  de  les  mesures  preventives  s'ha  d'informar,  a  més  del  personal
empleat públic afectat, el conjunt d'actors implicats, amb la finalitat que puguen realitzar-
ne un seguiment.                                                                                               
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4.6.1. Adaptació del lloc de treball per motius de salut

En el cas que el SPRL considere que la salut de la persona afectada quedarà protegida
amb una adaptació del seu lloc de treball, es realitzaran les comprovacions que s'estimen
oportunes amb la conselleria o organisme al qual estiga adscrit el lloc, a fi de determinar si
és o no possible aquesta adaptació i, en cas de ser-ho, el contingut d'aquesta.

A) Sense canvi de tasques 

Una vegada realitzades les comprovacions oportunes, si la proposta fóra d'adaptació del
lloc,  sense  canvi  de  tasques,  es  remetrà  informe  a  la  conselleria  o  organisme
corresponent i al Comité de Seguretat i Salut, en el qual haurà de constar el tipus de
mesures  a  adoptar,  a  fi  que  es  dicte  resolució  i  se’n  done  compliment  per  l'òrgan
competent  en  la  matèria.  Aquesta  resolució  serà  remesa  a  la  persona  responsable
màxima del centre de treball al qual està adscrit el lloc.

B) Amb canvi de tasques

En el cas que l'adaptació comportara un canvi de tasques del lloc de treball, una vegada
oïda la persona interessada, es donarà trasllat de l'informe del SPRL a la sotssecretaria
o òrgan competent en matèria de personal perquè, de conformitat amb el que es preveu
en aquest,  es dicte resolució per la qual  s'assignen les noves tasques a la persona
afectada.  Aquesta resolució serà remesa a la persona responsable màxima del centre
de treball  al  qual està adscrit  el  lloc i  es comunicarà al  Comité de Seguretat i  Salut
corresponent. 

4.6.2. Canvi del lloc de treball per motius de salut

1. En el cas que no siga possible l'adaptació del lloc, es farà el canvi de lloc tenint-se en
compte el contingut de l'informe emés pel SPRL.

2.  Rebut  l'informe,  la  unitat  competent  en  matèria  de  provisió  de  llocs  de  treball
estudiarà,  coordinadament  amb  el  SPRL,  les  vacants  existents  que  puguen  ser
compatibles amb l'estat de salut de la persona afectada.

3. Determinat el  lloc compatible, se sol·licitarà informe de la conselleria o organisme
afectat,  que haurà  de pronunciar-se  sobre la  viabilitat  del  canvi  i,  si  escau,  la  seua
incidència en el funcionament del servei.
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LABORALS

TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA PER A L'ADAPTACIÓ O CANVI DE LLOC PER MOTIUS DE 
SALUT EN L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

4. A la vista dels informes previstos en els apartats anteriors, i prèvia audiència de la
persona afectada, l’òrgan de personal corresponent dictarà resolució.

5. ANNEXOS

-  ANNEX  1.  MODEL  PER  A COMUNICACIÓ  D'ADAPTACIÓ/CANVI  DE  LLOC  DE
TREBALL

- ANNEX 2. DIAGRAMA DE FLUX.

6. APROVACIÓ

Aquest procediment ha sigut aprovat per la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el

Treball en data  xx de xxxxxx de 2019.

Nota sobre l'ús del llenguatge: L'ocupació en aquesta publicació del masculí plural quan ens referim a dones i homes com a
col·lectiu es realitza com a translació del terme conceptual establit en la normativa vigent.
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