
     

 
 

COMUNICAT DE PREMSA 
 

València 1 de desembre del 2009 
 
 

SALUT DOCENT: 14 ANYS DE LLEI, 14 ANYS D’ESPERA 
 
Els delegats i delegades de prevenció del Comité de Seguretat i Salut Laboral 
del Sector Docent de València de les organitzacions sindicals STEPV-IV, FE-
CC.OO, ANPE-CV, FETE-UGT PV i CSIF-CSI s'han concentrat hui davant de la 
Conselleria d'Educació per a exigir el compliment de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 

De l’articulat de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 així com dels 
succesius Reials Decrets, Resolucions, Ordres i normes de caràcter 
supranacional que la desenvolupen, s’extrau l' obligatorietat,  entre d’altres, per 
a l’empresari,  d’elaborar un marc preventiu, al sí de l’organització que dirigeix, 
bé siga amb serveis de prevenció propis o externs, que garantisca l’avaluació 
dels riscos que pot patir el treballador/a en el quefer de la seva activitat diària, 
així com els principis de planificació de l’activitat preventiva. 
 
La Conselleria d’Educació, en el marc legislatiu adés esmentat, hauria d’haver 
incorporat dins dels centres educatius que d’ella depenen la figura del 
Coordinador de Prevenció de Riscs Laborals així com una vigilancia de la salut 
activa i eficient; si més no, sent que está aprovat i regulat. 
 
Catorze anys després de l’aprovació de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, 
l’administració educativa encara no ha assumit les responsabilitats objectives, 
laborals i admistratives a què està obligada per la dita llei i deixa el nostre 
sector que compta  amb més de 55000 docents,  uns 2100 no docents i una 
xarxa de més 1780 centres, sense cap  tipus d’acció preventiva  tal i com 
estipula la llei. 
 
Si s’enumeren els  incompliments s’observa la manca generalitzada 
d’avaluacions de riscs laborals als centres de treball, la quasi inexistència de 
plans i mesures d’emergència per a protegir  tot el personal dels centres 
educatius, l’inadequada i insuficient vigilància de la salut, la absència 
d’informació i un deficient Pla de Formació pera tots els treballadors i 
treballadores, la falta de dotació de recursos materials i humans  en els Serveis 
de Prevenció de les tres províncies, així com l’incumpliment dels acords sobre la 
figura del coordinador de riscs laborals de cada centre i l’absència del decret 
d’adaptació o canvi del lloc de treball. 
 
Per tot aquest seguit d’incompliments  podem afirmar que existeix una  actitut 
irresponsable per banda de l’Administració Educativa, que està  sent tònica 
habitual durant molt de temps i que fa palés la falta de compliment de les 
obligacions que ordena la Llei de Prevenció de Riscs Laborals així com els 



successius requeriments de la Inspecció de Treball i de les nombroses 
denúncies fetes des d'aquest Comité de Seguretat i Salut Laboral de 
l'Ensenyament Públic no universitari. 
 
Per la no assumpció de les responsabilitats i obligacions derivades de la Llei 
31/95 i per la falta de negociació col�lectiva, observem a hores d’ara que la 
figura del Coordinador de Previenció de Riscs Laborals als centres no s’ha 
desenvolupat. 
 
Per la falta de compliment de la normativa també observem la manca de Plans 
d'Autoprotecció (dintre del qual se situa el Pla d'Emergència on figuren les 
mesures i Pla d'Evaquació del centre i els simulacres corresponents) en els 
centres escolars públics contravenint l'Ordre de la Conselleria d'Educació de 31 
de gener de 1995. Així mateix tenim que aquesta  normativa deixa sota la 
responsabilitat dels directors/es dels centres públics l'elaboració dels Plans 
d'Autoprotecció, tasca per a la qual, en la majoria dels casos, el personal 
responsable no ha rebut la deguda formació. 
 
Després de la concentració i amb la finalitat d’exposar-li als responsables de la 
Conselleria d'Educació esta problemàtica i lamentable situació, una delegació de 
representants sindicals de les organitzacions STEPV-IV, FE-CC.OO, ANPE-CV, 
FETE-UGT PV i CSIF-CSI ha pretés entrevistar-se amb els mateixos, sense que 
per part d'aquells s'haja accedit.  
 

 


