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La salut laboral, tan 
important i tan oblidada

15 anys d’incompliment de la llei

EDITORIAL

L’actual situació de crisi econòmi-
ca pot acabar amb els escassos 
avanços produïts des de l’entrada 
en vigor de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995.
  La Salut Laboral de les persones 
treballadores està relacionada amb 
el tipus de treball ocupat, els torns 
i la rotació, la nocturnidad, l’entorn 
físic-ambiental que es viu, l’exclusió 
social, la situació econòmica, 
l’ocupació precària, la pèrdua de 
treball, l’accés a la informació i a la 
formació, la seua obligatorietat…
Gran nombre de treballadors i treba-
lladores pateixen ansietat, trastorns 
cardiovasculars, alteracions del 
somni, depressió, hipertensió..., 
com a conseqüència de les grans 
tensions acumulades en el seu lloc 
de treball i davant la perspectiva de 
perduda d’ocupació.
La por, es converteix així en una 
gran amenaça en tots els sentits i 
influeix de manera determinant en 
l’acceptació de les condicions de tre-
ball o de processos d’informalització 
de les relacions laborals per mitjà 
dels quals es perden els acords 
laborals que tant han costat conso-
lidar.
La paralització de l’activitat preven-
tiva en tots els sectors resulta cada 
vegada més evident, s’han suprimit 
activitats preventives planificades, 
deixen de realitzar-se les avalua-
cions de risc, disminueixen els 
recursos personals dedicats a la 
prevenció, se suprimeix la vigilàn-
cia de la salut..., tot això al·legant 
la inviabilidad econòmica de l’acció 
preventiva.
No sembla que la Inspecció de 
Treball estiga sent especialment 
resolutiva en aquest sentit, malgrat 
que els incompliments legals són 
nombrosos, i les mesures adoptades 
no són prou dures.
Tant les empreses privades com la 
pròpia Administració no inverteixen 
en prevenció, configurant-se així 
com un factor absolutament secun-
dari, que pot ser reduït a la seua 
mínima expressió.
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S’està exercint una forta pressió sobre 
les persones treballadores que han 
de suportar, per por de la pèrdua de 
l’ocupació, condicions poc saludables 
o d’assumir riscos previsibles. Es 
produeix, en conseqüència i de manera 
sistemàtica, un important increment de 
la càrrega de treball física i psíquica, 
pel treball i en el treball, que pateix el 
propi treballador i treballadora, així 
com el seu entorn familiar i social. 

S’està exercint una forta 
pressió sobre les persones 
treballadores que han de 
suportar, per por de la pèrdua 
de l’ocupació, condicions poc 
saludables o d’assumir riscos 
previsibles. 

Es produeix, en conseqüència 
i de manera sistemàtica, un 
important increment de la 
càrrega de treball física i 
psíquica, pel treball i en el 
treball, que pateix el propi 
treballador i treballadora, així 
com el seu entorn familiar i 
social. 
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LUIS CERRILLO*

            MEDI AMBIENT

Els cementiris nuclears són 
inacceptables fins que no hi hagi 
calendari de tancament de les centrals
El magatzem temporal centralitzat 
(ATC) és una solució temporal per 
gestionar els residus radioactius d’alta 
activitat, produïts per les centrals 
nuclears. Són residus perillosos durant 
centenars de milers d’anys, funcio-
narà teòricament 60 anys i després 
ningú sap el que passarà amb aquests 
residus, que són generats per les em-
preses privades i es pretén que la seua 
gestió es pague amb fons públics.

Tota gestió responsable d’aquests 
residus passa necessàriament per atu-
rar la seua producció, amb un calendari 
de tancament, progressiu però urgent, 
de les centrals nuclears. Cal recordar 
que el tancament progressiu de les 
centrals nuclears és un compromís 
programàtic de Zapatero.

El tancament de les centrals nu-
clears és clau per poder implementar 
a gran escala les energies renovables 
en el nostre sistema elèctric, ja que la 
falta de flexibilitat de les centrals nu-
clears per modular la seua producció, 
segons varia la demanda d’electricitat, 
ha obligat a la xarxa elèctrica a parar 
molins eòlics desaprofitant centenars 
de milers de megawatts eòlics.

La seguretat absoluta no existeix i és 
possible que es produeixca un acci-
dent en la manipulació dels residus. 
Es guardaran tres tipus de residus: 
els residus radioactius de les centrals 
nuclears, el combustible gastat vitrificat 
i el grafit radioactiu de Vandellòs-1. En 
total, més de 7.000 tones de substàn-
cies molt radioactives i perilloses.

La instal lació és un possible blanc 
d’atemptats, sabotatges i robatoris. 
El trasllat dels residus des de cada 
central nuclear fins al cementiri cons-
titueix un altre factor de risc, exposat a 
fuites radioactives en cas d’accident per 
les comarques valencianes. Els con-
tenidors de transport tenen serioses 
deficiències quant a la seua resistència 
a xocs i al foc.

A més, si s’instal·la un centre tec-
nològic i de recerca en residus radio-
actius, aquest centre portarà inclòs, 
probablement, un reactor nuclear, amb 
el perill afegit que això suposa.

Els beneficis per a Zarra, si al final 
van a parar allà, seran de 6 milions 
d’euros l’any -durant un temps sense 
determinar- a més de l’impost sobre 
la llicència d’obres: entre el 2 i el 4% 
del total de 700 milions que costa la 
instal·lació. Però l’ATC espantarà a 
totes les activitats econòmiques que 
generarien un veritable desenvolupa-
ment, com l’agricultura, la ramaderia, 
el turisme rural, els productes de quali-
tat que donen lloc a denominacions 
d’origen, la petita i mitjana empresa..., 
està demostrat en l’entorn de les cen-
trals nuclears i del Cabriel.

Una informació rellevant la cons-
titueix el fet que l’alcalde d’aquesta 
localitat, a “llibertat sota fiança”, està 
imputat pels tribunals per la comissió 
de delictes greus, com ho són la preva-
ricació, falsedat comesa per funcionari 

públic, frau fiscal i estafa.
D’altra banda, les Corts Valencia-

nes van rebutjar la ubicació de l’ATC 
en territori valencià en una resolució 
de 2006, que va comptar amb els vots 
favorables del PP i d’EU i l’abstenció del 
PSPV. Tot i això, la Generalitat valencia-
na ha exercit una tímida oposició i un 
silenci còmplice. Això resulta sospitós 
que familiars del conseller Cotino, a 
través empresa immobiliària Sedesa, 
tinguen interessos en els terrenys.

Amb aquest desolador panorama 
descrit la instal·lació encara no és 
definitiva gràcies a la forta oposició 
ecologista, social i principalment pels 
habitants de la comarca d’Ayora.

*Membre d’Ecologistes en Acció de 
València
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Els quatre últims anys en salut laboral
Un balanç formal/informal

OPINIÓ

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MESEGUER*

INTRODUCCIÓ
Tot el professorat, tú també, hauria 
d’estar alliberat de les classes un breu 
període de temps per a compendre una 
cara del sindicat que no apareix en cap 
lloc, ni tant sols en la consciència dels 
possibles beneficiaris de les actua-
cions. També per a visualitzar cóm és el 
comportament de l’Administració. Se-
gur que ens implicariem un poc més…. 
Anem-hi¡

Estavem tan enfadats amb la Con-
selleria d’Educació pel poc d’interés 
que mostrava amb la salut laboral, que 
en la primera sessió de la comissió 
sectorial de Seguretat i Salut Laboral 
del curs 2009-10, poc temps havia 
passat des de la mort de Mingo Ortolà, 
les organitzacions sindicals ens varem 
alçar de la taula, i ferem públic el ma-
lestar perquè després de tants anys de 
treball, no es veuen resultats.   

La conselleria ha canviat el cap del 
servei de pevenció de riscos laborals 
sis vegades en quasi deu anys. De 
fet, en el moment en què han volgut 
aportar alguna cosa concreta, els ha 
fet desaparéixer. I l’administració ha fet  
“tabula rasa” cada vegada que una nova 
persona ocupava el càrrec. Sempre s’ha 
partit des de zero.  

El balanç es desprendrà de la lectura 
de l’article, però abans introduirem 
dues qüestions necessaris per entendre 
el procés.

1 - CÓM S’ARTICULA LA PARTICIPACIÓ 
SINDICAL EN PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS (PRL)?
Els òrgans de participació en 
l’ensenyament són: a) Comissió Secto-
rial de Seguretat i Salut Laboral, com-
posada paritàriament per la Conselleria 
i representants de les organitzacions 
sindicals. En total una quinzena de per-
sones, amb àmbit de País Valencià. b) 
Tres Comités de Seguretat i Salut Labo-
ral, a València, Alacant i Castellò. Tam-
bé són paritaris i la formació depén del 
nombre de treballadors i treballadores 
de cadascún dels àmbits. Per exemple 
a València, 70 persones, 30 Delegats 
de Prevenció i 30 persones designades 
per i en representacio de cada Direcció 

Territorial. c) Els Delegats i Delegades 
de Prevenció, que pertanyen al Comité, 
i que presenten denuncies, comunica-
cions, propostes de millora.

En l’Administració del Consell de 
la Generalitat està la Comissió Pa-
ritaria de Seguretat i Salut Laboral, 
on confluixen les Comissión Secto-
rials d’Ensenyament, Sanitat i Funció 
Pública, amb les funcions establertes 
en el Decret 123/2001 del Govern de la 
Generalitat http://www.docv.gva.es/da-
tos/2001/07/13/pdf/doc/2001_6927.pdf)

2 - QUINES OBLIGACIONS LEGALS 
TENEN LES EMPRESES I ADMINIS-
TRACIONS EN PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS RESPECTE DEL “SEU” 
PERSONAL?
• L’avaluació de riscos laborals dels 
llocs de treball i dels centres (sols     

uns pocs han sigut avaluats. Només hi 
ha programats 60 centres d’Educació 
Infantil i Primària per al 2010, dels més 
de 1200; alhora que no hi ha planifi-
cació ni per a l’ESO, Batxillerat, FP i 
Ensenyaments Especialitzats, amb més 
de 400 centres pendents en aquesta 
etapa secundària).
• Pla d’integració de la Prevenció en 
la gestió de la Conselleria. Tenim un 
exemple excel·lent per a mesurar el 
nivell d’integració: les recents me-
sures adoptades per la Conselleria 
d’Educació  de suprimir  els desdo-
blaments en els cicles formatius de 
Formació Professional, posant en 
perill la seguretat i salut de l’alumnat i 
professorat; o els retalls en programes 
educatius o la possible ampliació de 
la ràtio professor/alumne/aula, per la 
incidència negativa tant en les aules 
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OPINIÓ

de tecnología, laboratoris o educació 
física, com en el clima de les aules en 
l’ESO.
•  Pla de Formació en Prevenció de 
Riscos Laborals: s’han convocat dife-
rents cursos, que valorem, encara que 
són teòrics i desvinculats als riscos 
dels centres de treball.
•  Plans d’Autoprotecció Escolar per als 
edificis que preveu el R.D. 393/2007 del 
Ministeri de l’Interior, entre els quals 
hi ha edificis escolars i que la interpre-
tació restrictiva de la Conselleria limita 
previsiblement als centres especí-
fics d’Educació Especial i d’Educació 
Infantil. Àra la Inspecció ha fet un nou 
requeriment.
•  No s’ha creat encara la figura del 
coordinador/a de prevenció de ris-
cos laborals en els centres educatius 
necessaris per la gran quantitat de 
centres de treball, dispersos entre ells.
•  Pla d’actuació respecte a la Vigilàn-
cia de la salut que arribe a tots els tre-
balladors i treballadores, ja que excep-
te avaluacions col·lectives (la vigilancia 
de la salut individualitzada tardarà tant 
de temps com les mateixes avaluacions 
de riscos, perquè  está planificada al 
mateix temps) sols es farà realitat en 
els centres que s’hagen avaluat.
•  Regulació de l’adaptació i canvi de 
lloc de treball per motius psico-físics o 
de salut, amb els corresponents proto-
cols  d’actuació.
•  Protocol contra l’assetjament en el 
treball: s’ha presentat un document, al 
qual s’han fet aportacions, les més im-
portants de les quals no s’han arreple-
gat (vessant preventiva i de resolució 
de confllictes, terminis de contestació, 
participació dels treballadors en els 
procediments…  tractant-se més d’un 
procediment administratiu que preven-
tiu). En tot cas, res s’ha publicat.

3 - UNA HISTÒRIA INCREIBLE.
Malgrat centenars d’hores de prepa-

ració i treball, d’elaboració de pro-
postes per a regular a l’ensenyament 
cadascuna de les obligacions legals 
preventives, de desenes d’hores de 
reunions per a debatre els documents 
base... pràcticament no hem aconse-

guit que es complisquen els deures 
esmentats.

La Conselleria no ha manifestat mai 
una voluntat seria en aquest tema. No 
és prioritari. La millor mostra és el 
resum de les denuncies presentades 
per les organitzacions sindicals en la 
Inspecció de Treball:

- Primera denúncia unitària el 
1/1/2003. Requeriment duríssim de la 
Inspecció de Treball, de 12-03-2004.

- Segona denúncia unitària el 27-
02-2007. Després d’un llarg procés de 
negociació, arribem en el marc de la 
Comissió Sectorial de Seguretat i Salut 
Laboral d’Educació a un important ac-
cord en juliol de 2006, però la Conselle-
ria es desvincula completament d’ell en 
octubre del 2006, a l’inici del següent 
curs escolar.

- Tercera denúncia unitària, de 9-12-
2008, per l’ incompliment generalitzat 
de la LPRL i, específicament, pels plans 
d’emergències. Semblava que la Con-
selleria es plantejava dur endavant dos 
temes importants: la creació de la figu-
ra del Coordinadori de la coordinadora 
de Prevenció de centre educatiu i una 

normativa respecte al canvi o adaptació 
de llocs de treball. Però el curs 2009 no 
es publica res.

- Quarta denúncia unitària, de 06-
07-2010. El procés de negocació està 
aturat. Les últimes iniciatives de la 
Conselleria són abordar un protocol 
respecte al mobbing, però no ha hagut 
un consens definitiu sobre el tema. 
D’altra banda, l’única mesura real que 
la Conselleria d’Educació ha aplicat 
unilateralment en els tres Comités de 
Seguretat i Salut Laboral ha estat llevar  
el temps de dedicació als President 
i Secretaris dels tres Comités que la 
pròpia Conselleria d’Educació havia 
atorgat en la Mesa de Portaveus el 2005 
sent Secretàri Autonòmic el Sr. Caturla, 
en representació de dita Conselleria, i 
que es venien disfrutant des de llavors. 
Aquest fet impedix “de facto” un funcio-
nament normalitzat del nostre Comité, 
que està compost de 70 persones, entre 
delegats i delegades  de prevenció i 
personal dessignat per l’administració 
educativa.

Malgrat tot, nosaltres continua-
rem. STEPV-IV no va renunciar fins 
aconseguir un procés de millora de 
les condicions laborals, per eliminar o 
disminuir les que són un risc. Poques 
coses paguen més la pena que el temps 
dedicat a lograr que els treballadors i 
les treballadores de l’ensenyament es 
trobem cada vegada millor en el treball, 
que es puga anar eliminant el patiment, 
aconseguir que la nostra professió siga 
tractada dignament i, en definitiva, 
que el nostre preciós treball siga una 
autèntica font de realització personal i 
col·lectiva.

*Delegat de Prevenció d’STEPV - Intersin-
dical Valenciana

IN MEMORIAM, MINGO ORTOLÀ, a qui 
sentim prop nostre cada dia

Aconseguir que la nostra 
professió siga tractada 
dignament i, en definitiva, 
que el nostre preciós treball 
siga una autèntica font 
de realització personal i 
col·lectiva

STEPV-IV no va renunciar 
fins aconseguir un procés 
de millora de les condicions 
laborals, per eliminar o 
disminuir les que són un risc.
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ROSA CLEMENT*

 Els comitès de salut laboral docent 
no universitari, en Alacant, Castelló 
i València, òrgans paritaris formats 
per representants de l’administració 
i delegats sindicals, es varen consti-
tuir el curs 2000-2001 i han treballat, 
de forma quasi sempre unànime, per 
millorar la salut dels treballadors i 
les treballadores. En els darrers anys, 
però, el resultat de l’esforç dels 184 
membres dels tres comitès, amb una 
majoria significativa de companys i 
companyes d’STEPV,  ha sigut més bé 
poc.
L’administració valenciana segeuix 
sense complir amb el que des de l’any 
1995 exigeix la Llei de Prevenció. Així 
ni les avaluacions de riscos dels cen-
tres i dels llocs de treball estan fetes; 
ni els centres educatius tenen plans 
d’autoprotecció ni plans d’emergència; 
ni es vigila la salut dels treballadors i 
les treballadores de l’ensenyament; ni 
existeix la formació e informació, que 
és preceptiva.
El servei de prevenció de riscos labo-

rals, que depén de la direcció general 
de personal, és el responsable directe 
d’implementar les mesures que vetllen 
per la salut dels treballadors i treba-
lladores del sector docent no univer-
sitari. El conseller, Font de Mora, ha 
canviat el cap d’aquest servei cada 
curs, la qual cosa ha implicat que s’ha 
hagut de començar de nou cada any i 
els acords tancats no s’han aplicat. La 
conselleria d’Educació no ha respectat 
les resolucions aprovades al sí dels 
comitès, ni els acords establerts en el 
marc de la comissió sectorial, malgrat 
les denuncies que els i les represen-
tants sindicals han interposat davant 
la Inspecció de Treball. Així, encara no 
s’ha desenvolupat la figura del coordi-
nador o coordinador de Salut Laboral 
de cada centre educatiu, acordada 
fa tres anys; ni tampoc s’ha publicat 
l’acord d’adaptació dels llocs de treball 
per al professorat que pateix algun 
problema se salut.
En una mostra més del poc de valor 
i la poca consideració per la nostra 

salut laboral, la conselleria d’Educació 
va decidir, unilateralment, retirar el 
temps de dedicació tant de les presi-
dències com de les secretaries dels 
tres comitès. Un temps de treball que 
s’ha usat des de fa més de cinc anys 
i que era era fruit d’un pacte entre 
conselleria i sindicats. No es tracta 
d’un fet aïllat i casual,  sinó d’una 
maniobra ben estudiada per desbara-
tar el funcionament de la prevenció de 
la salut laboral. En senyal de protesta 
els representants dels treballadors i 
treballadores decidirem, en els plena-
ris del mes de juny 2010, no presentar 
candidatura a la direcció dels comi-
tès. A hores d’ara els comitès estan 
paralitzats.
I tot l’esforç i el treball del sindicat per 
tal d’avançar en qüestions de salut 
en el treball es malbarata perquè 
l’administració ens desprotegeix més 
que mai.

*Delegada de Prevenció d’STEPV 
Intersindical Valenciana

COMITÉS DE SALUT LABORAL           

Semblava impossible que la Conse-
lleria d’Educació poguera arribar més 
lluny en el menyspreu per la salut i la 
seguretat de les seues treballadores i 
treballadors, però ho ha aconseguit:

Arran d’uns informes sobre condi-
cions termohigronomètriques elabo-
rats pel Servei de Prevenció, i d’acord 
amb aquestos mateixos informes, el 

Comité d’Alacant solicità en la darrera 
sessió del curs passat a la Direcció 
Territorial l’adequació d’una desena 
de centres d’Elx que havien patit molt 
baixes temperatures durant l’hivern.

La Direcció Territorial a través de 
la Secretria sol·licita informe al Servei 
de Prevenció. Aquest respon que per 
poder informar cal que el remitent (el 

Comité) notifique el nom dels centres, 
les valoracions, mesures, etc que 
justifiquen la demanda d’actuació. La 
secretaria remet una còpia  d’aquesta 
resposta al Comité durant l’estiu.

*Delegat de Prevenció d’STEPV
Intersindical Valenciana

JUAN SALVADOR VIDAL AGULLÓ *

El Comité i la integració de la salut, un 
exemple contundent:

La conselleria d’educació retalla la dedicació 
horària als CSSL d’Alacant, Castelló i València,
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 DENÚNCIES

La seguretat i salut laboral en centres 
d’ensenyament públic del municipi de 
Xirivella.  
Amb la col.aboració del professorat 
de l’ensenyament públic de Xirivella 
STEPV-IV ha realitzat una serie d’ 
actuacions amb la finalitat de millo-
rar en el possible la seguretat i salut 
laboral de les i dels docents d’ aquest 
municipi. Entre altres actuacions 
destaquem les següents;

CEIP  GREGORI MAIANS
1- Desembre del 2007- maig del 

2008. El Delegat de Prevenció de l’ 
STEPV formula dues sol.licituds d’ in-
forme tècnic al Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals de la Conselleria d’ 
Educació motivades per la presència 
d’ escletxes en diverses   parts de l’ 
edifici del CEIP Gregori Maians. Arran 
dels informes preceptius del Servei 
de Prevenció i com a consecuència 
d’ aquests l’Administració  elimina la 
torre de l’edifici principal del centre.

 2- - Gener del  2010.  STEPV-IV 
sol.licita al Servei de Prevenció un 
informe tècnic motivat pel fet que les 
aules d’ infantil de 4 i 5 anys estan si-
tuades dalt de la cuina i del menjador 
escolar i l’única eixida per a alumnes 
i mestres de les aules esmentades 
és baixar a la planta baixa on està 
l’entrada de l’edifici just al costat de la 
cuina, a la qual dita entrada té accés 
directe. Al  primer pis, on es situen 
les aules esmentades no hi ha cap 
eixida alternativa.També es demana 
que dit informe constate si les dimen-
sions, característiques i distribució 
de les portes del menjador escolar a 
l´exterior s’ ajusten a la normativa vi-
gent. En l’informe preceptiu  realitzat 
pel Servei de Prevenció en març del 
2010 s’indica  que cal dotar a la planta 
de les aules d’ infantil de 4 i 5 anys d’ 
una altra eixida alternativa a l’ actual.
Cosa que no s’ ha realitzat (octubre 
del 2010). També indica  a  l’ informe 
que cal modificar el sentit d’ apertu-
ra de les portes d´eixida al pati des 
del  menjador,  a fi de que el sentit d’ 
apertura siga en el sentit de l’ evacua-
ció.  Tampoc s’ ha fet. A l’ informe es 
constaten  altres deficiències relatives 
a la seguretat del centre.

CEIP  ANTONIO MACHADO
  Abril del 2010.  STEPV-IV es va 

assabentar de deficiències en l’ edifici 
principal. Concretament escletxes en 
les cornises i la caiguda de rejoles de 
la façana. Es va realitzar la correspo-
nent sol.licitud d’ informe al Servei 
de Prevenció, el qual  el va emetre en 
maig del 2010  recomanant, a banda de 
mesures de seguretat,  el sanejament 
dels elements  deteriorats.

 
CEIP  RAMÓN Y CAJAL

  Abril del 2010. STEPV-IV 
s’assabenta que al CEIP Ramón y Cajal  
hi han goteres a l’escala, als lavabos i a 
l’ aula d’ anglés. En la biblioteca, situa-
da en la planta baixa, les finestres es-
tan bloquejades i no obrin, la qual cosa 
impedeix que la sala es ventile com cal  
i augmente la possibilitat d’ infecció (cal 
dir que aquest problema ja va ser ob-
jecte d’ una intervenció de l´STEPV-IV  
l’ any 2004). Es formula la corresponent 
sol.licitud d’ informe tècnic al Servei de 
Prevenció. L’ informe, data del mes de 
maig  i assenyala que l’ eliminació de 
les goteres i  facilitar l’ obertura de les 
finestres correspon al manteniment del 
centre. Durant la celebració del Consell 
Escolar Municipal de Xirivella el passat 
juliol, STEPV va constatar que el proble-
ma de les finestres continuava igual.        

IES RAMON MUNTANER 
  Juliol del 2010.  STEPV-IV va 

formular  una sol.licitud al Servei de 
Prevenció motivada per  deficiències 
en les aules prefabricades de l’ Institut,  
gotera en una classe i pel fet que les 
escales no estan dotades d’elements 
per a no esvarar-se i manca de reixeta 
en les lluminàries de tot el centre. A 
hores d’ ara  (setembre del 2010) no 
ens ha arribat l´informe.

En el mes d’octubre hem presentat 
una sol·licitud al Servei de Prevenció 
per a què faça un informe urgent atés 
que una part del centre d’una sala de 
l’Institut ha caigut.

STEPV-IV exigeix a les administra-
cions implicades que subsanen totes i 
cadascuna de les deficiències que s’ es-
menten en els informes  i recorda que 

totes les deficiències en seguretat dels 
centres no només impliquen al pro-
fessorat. També són deficiències que 
afecten als usuaris del servei educatiu: 
alumnes, famílies i personal no docent.   

*Tots els informes del servei de pre-
venció  esmentats en aquesta informació 
estan a disposició del professorat afectat 
per a qui els vulga llegir. Els podeu 
demanar  al sector de Salut Laboral 
d’STEPV-IV.

STEPV-IV exigeix a les 
administracions implicades 
que subsanen totes i 
cadascuna de les deficiències 
que s’ esmenten en els 
informes.
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Els centres docents sense coordinació 
de seguretat i salut laboral

MANUELA LATORRE*
La Conselleria segueix sense ocupar-
se de la Prevenció, la Seguretat i la 
Salut dels treballadors docents i no 
compleix l’acordat en les negocia-
cions amb les organitzacions sindicals.

La creació i nomenament de Coor-
dinador i coordinadora de Prevenció de 
Riscos Laborals en cada centre educa-
tiu es va acordar a l’abril de 2008. Ac-
tualment, segueix sense publicar-se 
la normativa que ho regula, per això 
no existeix aquesta figura en els cen-
tres escolars, no té assignació pressu-
postària, però si que es puntua  en el 
procediment de provisió de places va-
cants per a funcionaris docents no uni-
versitaris (coordinador i coordinadora 
de Riscos Laborals: 0’500 punts/any).

L’actual Conseller d’Educació, Alejan-
dro Font de Mora, va elaborar el projecte 
d’ordre, per la qual es regula el Coordi-
nador de Prevenció de Riscos Laborals en 
els centres docents, no universitaris, de-
pendents de la Conselleria de Educació, 
va ser negociat amb les organitzacions 
sindicals presents en la Comisió Sec-
torial de Seguretat i Salut en el Treball 
del Sector Docent de 30 d’abril de 2008

En aquest projecte, es deia:
“Atès que l’activitat preventiva en 

el Sector Docent abasta les condicions 
establides per la normativa en matèria 
de prevenció i protecció de la seguretat 
i salut en els centres docents, resulta 
convenient dotar-se d’una estructura de 
coordinadors que, amb una formació su-
ficient i adequada a les seues funcions, 
servisquen de suport a les adreces dels 
centres com encarregats de la funció 
de promoure i coordinar les actuacions 
en directe del lloc de treball, dels llocs 
singulars i del personal del centre 
doncs no pot oblidar-se el nombre de 
centres de treball, llocs i empleats, la 
gran dispersió territorial dels centres 
i la seua enorme diversitat funcional”.

Després d’ordenar la regulació del 
coordinador de Prevenció de Riscos La-
borals dels centres docents dependents 
de la Conselleria d’Educació i ampliar 
aspectes (nomenament, horari, fun-
cions, tasques i formació), el Conseller 
Va delegar i va facultar a la Direcció 
general perquè dictara les disposicions 
necessàries, per a l’execució de l’Ordre, 

i disposava la seua entrada en vigor 
l’endemà de la seua publicació en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

En el present curs escolar 2010-
11, vam seguir sense Coordinador i 
coordinadora de Prevenció de Ris-
cos Laborals en els Centres. Des-
prés de l’elaboració d’aquest Pro-
jecte d’Ordre, vam dur tres cursos 
(2008-09,2009-10 i 2010-11) sense coor-
dinador de Prevenció de Salut Laboral.

Per això, vam assegurar que la Con-
selleria mostra un gran desinterès per 
l’activitat preventiva i la protecció de la 
seguretat i de la salut en els Centres 
docents, menysprea i calciga les nego-
ciacions realitzades amb les organitza-
cions sindicals presents en la Comisió 
Sectorial de Seguretat i Salut en el 
Treball del Sector Docent. En definitiva, 
el Conseller no valora la Prevenció, la 
Seguretat i la Salut dels treballadors 
docents, no universitaris, i deixa sense 
suport suficient a les adreces dels cen-
tres docents, que són els encarregats 
de promoure i coordinar les actuacions 
en matèria de prevenció de riscos de la 
seguretat i la salut en el treball.

Nosaltres seguirem reivindicant la 
figura del coordinador i de la coordina-
dora de riscos laborals en els centres 
educatius!

*Delegada de Prevenció d’STEPV 
Intersindical Valenciana

La Conselleria segueix sense 
ocupar-se de la Prevenció, 
la Seguretat i la Salut dels 
treballadors docents i 
no compleix l’acordat en 
les negociacions amb les 
organitzacions sindicals.

Nosaltres seguirem 
reivindicant la figura del 
coordinador i coordinadora de 
riscos laborals en els centres 
educatius!

COMITÉS DE SALUT LABORAL
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Como consecuencia del desarrollo de 
la Ley de Protección Civil 2/1985, se 
aprobó el RD 393/2007, por el que se 
aprueba la Norma Básica de Autopro-
tección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. Que determina la obligato-
riedad de tener centros de trabajo más 
seguros, que cumplan las normas esta-
blecidas y que revisen periódicamente 
las instalaciones existentes.

Tal y como se determina en el punto 
2e del anexo I del RD, los centros do-
centes especialmente destinados a per-
sonas discapacitadas físicas o psíquicas 
o a otras personas que no puedan 
realizar una evacuación por sus propios 
medios, así como  los que dispongan 
de una altura de evacuación igual o su-
perior a 28 m, o una ocupación igual o 
superior a 2000 personas, deberán dis-
poner de un Plan de Autoprotección. El 
resto de centros docentes, dispondrán 
de un plan de Medidas de Emergencia.

Atendiendo a ambas normas y de-
bido a que cada comunidad autónoma 
debe tener su normativa desarrollada 
(Andalucía dispone de la misma desde 
abril de 2008 e incluye a todos los 
centros no universitarios), se elaboró 
en abril de 2009 el borrador de proyecto 
de Orden de la Conselleria de Educa-
ción, sobre Autoprotección y Medidas 
de Emergencia de centros educativos, 
no universitarios,  en la Comunitad 
Valenciana. Pendiente de informe por 
la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Ocupación para proceder a su publi-
cación.

En este borrador se especifica que la 
elaboración del Plan de Autoprotección 
y de las Medidas de Emergencia corres-
ponde, en los centros públicos al Coor-
dinador o Coordinadora de Prevención 
de Riesgos Laborales de cada centro 
(Orden acordada en junio de 2008, 
pero también sin publicar). El equipo 
directivo colaborará con el Coordinador 
i coordinadora en la elaboración del 
Plan de Autoprotección y arbitrará el 
procedimiento para que el documento 
sea conocido por todos los sectores 
de la comunidad educativa. El Consejo 

escolar del centro es el órgano compe-
tente para su aprobación definitiva.

En el ámbito escolar la responsa-
bilidad de establecer las medidas de 
seguridad y prevención en materia de 
protección civil en los centros docentes 
públicos, no universitarios, depen-
dientes de la Conselleria de Educación 
recae en los directores de los citados 
centros. En los centros privados recae 
en sus titulares.

El Plan de Autoprotección se estruc-
turará según en el Anexo II de la NBA 
y las Medidas de Emergencia con el 
contenido del art. 20 de la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales.

La Conselleria de Educación tras li-
citar la contratación mediante procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, 
del expediente de Servicio de elabora-
ción de los Planes de Autoprotección 
de las escuelas de educación infantil y 
de los centros de educación especial.  
Efectúa una interpretación restrictiva 
de la NBA, limitándose únicamente a la 
educación infantil y contrata a técni-
cos externos al Servicio de Prevención 

propio para realizarlos. No obstante, 
deberían incluirse todos los colegios 
que posean este nivel de enseñanza.

A pesar de haberse facilitado una 
Guía para la elaboración de las Medidas 
de Emergencia, se evidencia en los cen-
tros una deficiente estructura preven-
tiva, debida a la falta de la figura del 
Coordinador i coordinadora de Preven-
ción y de la evaluación inicial de riesgos 
laborales de lugares y puestos de 
trabajo para su óptima consecución. Ya 
que debe llevarse a cabo, desde la ela-
boración documental (procedimientos, 
equipos de medios humanos, planos de 
evacuación, coordinación de activida-
des empresariales) hasta la implanta-
ción efectiva, con cursos de formación 
teórica y práctica, simulacros anuales, 
mantenimiento de instalaciones y equi-
pamientos y prever su revisión periódica 
y actualización. Esto hace que algunos 
centros se vean condicionados a recu-
rrir a ayudas externas para solventar 
esta situación!

* Delegat de Prevenció d’STEPV 
Intersindical Valenciana

Planes de autoprotección 
y medidas de emergencia

JUAN JOSÉ MATAIX SANCHO*

Se evidencia en los centros 
una deficiente estructura 
preventiva, debida a la falta 
de la figura del Coordinador 
i coordinadora de Prevención 
y de la evaluación inicial de 
riesgos laborales de lugares 
y puestos de trabajo para su 
óptima consecución.
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És una dada inqüestionable que a 
l’ensenyament el nombre de baixes la-
borals per motius psicològics (depres-
sió, estrés-ansietat,..) duplica o triplica 
les d’altres sectors de la producció, la 
qual cosa es constata en la major part 
de sistemes educatius europeus. Com 
també que les baixes laborals no són 
més que una xicoteta mostra d’un ma-
lestar generalitzat. Empreses i admi-
nistracions són els responsables de ga-
rantir la salut laboral del seu personal:  
el benestar físic, psíquic i social –tal 
com diu l’OMS-, així com d’identificar i 
avaluar quins són els factors de riscos 
laborals que causen malestar i danys 
en la salut. A continuació han d’adoptar 
mesures preventives. La reali-
tat, però, no respon a aquestes 
exigències. En un altre article 
d’aquest número es tracta 
l’incompliment generalitzat 
dels deures preventius de la 
Consellería d’Educació. Malgrat 
això, saludem qualsevol actua-
ció que faça avançar la preven-
ció, més que siguen puntuals 
o aïllades, com per exemple el 
“Cuestionario de Valoración de la 
Percepción de Riesgos Psico-
sociales de Docentes”(*). En 
aquestes línies, volem criticar 
el tractament metodològic dels 
RPS que s’hi insereix.

Abans que res,  valorem que el 
qüestionari arreplegue com ítems els  
factors de RPS més significatius segons 
la literatura científica, que considera  
com a determinants de la salut laboral  
les exigències psicològiques i el control 
sobre el treball (model de Karasek), 
el suport social (Johnson i Hall), i el 
desequilibri entre l’esforç posat en el 
treball i les compensacions rebudes 
(model de Siegrist). Per tant, es supera 
la visió tradicional, segons la qual en la 
interacció entre individu i factos labo-
rals, es feia responsable de tot males-
tar o dany psicosocial a les persones in-
dividuals, als seus desequilibris; com si 
les condicions laborals que s’imposen 
res tingueren a veure.

Ara bé, si és així, on resideix la nos-
tra crítica negativa?

En la perspectiva reduccionista dels 
factors de riscs, perquè s’emmarquen 
exclusivament en el centre educatiu. 
Les més recents investigacions sobre 
RPS exigeixen en l’anàlisi metodològic 
dels RPS un enfocament global, tant 
dels factors de riscs, com del conjunt 
de centres de treball d’una mateixa 
empresa o administració. És obvi que 
si en una avaluació de riscs es detecta 
que sol un factor dels esmentats és 
el responsable dels danys a la salut 
(elevat ritme de treball ó l’absència 
de reconeixement,..), la intervenció 
preventiva s’ha de centrar específica-
ment en la modificació de la condició de 
treball que genera el risc. Ara bé, quan 

hi ha diferents factors de riscs, cal una 
anàlisis global i relacional entre ells, 
perquè la causa potser que  estiga en 
el sistema o injust o antidemocràtic, 
en el conjunt de l’organització malal-
ta. Per tant, l’instrument i el mètode 
d’avaluació ha d’incloure la mateixa 
organització com a causant del RPS.  
Vinculat a aquesta reflexió està el fet de 
voler buscar el riscs exclusivament en 
el centre de treball  propi que, encara 
que pateix el riscs, li pot vindre imposat 
a ell i al conjunt de centres. Aquesta si-
tuació afecta també a altres riscs, com 
per exemple de seguretat o higiene. Es 
obvi, per exemple, l’augment de riscs 
laborals en les aules de pràctiques de 
F.P., Tecnologia , laboratoris, … a causa 
de l’eliminació de desdoblaments. Ens 
preguntem com es pot avaluar i elimi-

nar el risc en el seu origen, si aquest 
depén d’una decisió de la Conselleria, 
que no es pot identificar en el qüestio-
nari? Fiquem exemples de RPS:

- Cóm identificar i fer front al tracte 
injust dins de un C.P. quan aquest està 
propiciat per una direcció antidemo-
cràtica que té tot el suport del seu 
Inspector de zona?

- Cóm arreglar l’estrés que es 
genera en un IES, motivat pel soroll i 
temperatures extremes, si acaba de ser 
construït i tothom té consciència que el 
retall en ventilació i materials ha sigut 
decidit per la mateixa Conselleria?

- Cóm evitar la recidiva d’una com-
panya amb un xiquet xicotet i de baixa 

per depressió, perquè no se 
li ha donat una comissió de 
servei, tenint un pare amb 
alzheimer i una mare que no 
pot alçar-se del llit?

- Cóm identificar i evitar el 
mobbing institucional fet al 
director de l’IES Las Norias de 
Monforte?

Exemples extrem del 
reduccionisme metodològic 
en les avaluacions de RPS, 
encara que molt il·lustratius, 
es poden trobar en tot allò 
que ha passat en France Té-
lécom i en  Foxconn (empresa 

xinesa a càrrec de la fabricació 
del iPhone).

La Conselleria d’Educació hauria de 
debatre aquestes reflexions i les que 
puguen sorgir dels treballadors, per a 
determinar la seua raonabilitat. Cal, 
però una ferma voluntat de modificar 
les condicions laborals, que la salut 
laboral es constituïsca en una prioritat 
per damunt de qualsevol altra.

(*) http://cefire.edu.gva.es/spr/index.
php?seccion=instancia

*Delegats de Prevenció d’STEPV
Intersindical Valenciana

(In memoriam de José Vicente Hygón 
Ballester, que tant empeny va ficar en 
d’exigir una autèntica avaluacio de riscs 
psicosocials a les empreses i administra-
cions).

ENSENYAMENT

Cal un nou enfoque en el tractament dels riscos 
psicosocials
 Aportació al mètode d’avaluació
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MESEGUER I GERARD MARTÍNEZ MARTÍNEZ*
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ENSENYAMENT

Cuando se inicia una acción sindical en-
caminada a eliminar algún mal endémico 
que padece la administración y afecta a 
sus trabajadores, como es el acoso la-
boral o mobbing, uno piensa que encon-
trará un mínimo de colaboración de sus 
“mandamases”. Pero sorprende compro-
bar que los que tienen responsabilidades 
muchas veces ignoran cualquier inicia-
tiva y bloquean la puesta en marcha de 
cualquier solución que intente arreglar 
el problema. Eso a pesar de que se actúe 
con la máxima prudencia y moderación 
buscando la vía de la negociación.

En la Universidad Politécnica de 
Valencia se actúa como si el mobbing no 
existiera. Sus responsables se empeñan 
en no querer poner en marcha ningún 
sistema de detección del problema que 
facilite la implantación de  las medidas 
preventivas necesarias, tal y como clara-
mente explicita la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  

Desde STEPV-Iv llevamos años inten-
tando atajar el mobbing. Primero organi-
zamos unas jornadas en las que invita-
mos a la administración para implicarla, 
impulsando y buscando los medios nece-
sarios para la erradicación del problema. 
Posteriormente solicitamos la incorpo-
ración de un curso sobre mobbing en los 
planes de formación, pero únicamente se 
consiguió una edición para unas pocas 
personas. Este año lo solicitamos de 
nuevo a través de la mesa de formación 
y a fecha de hoy no se ha convocado ni la 
preinscripción. Finalmente STEPV man-
tuvo una reunión con el rector y la jefa de 
recursos humanos para dar un impulso 
al tema que quedó de nuevo en buenas 
intenciones. También solicitamos, a 
través de nuestros delegados de preven-
ción, la inclusión en el orden del día del 
comité de Seguridad y Salud el siguiente 
punto: Creación  de una comisión para la 
puesta en marcha de un plan de  preven-
ción contra el Mobbing”.

El punto no fue tratado ya que según 
el presidente del comité solo él decide 
la inclusión o no de los puntos del orden 
del día, pudiendo evitar cualquier tema 
que pueda resultar molesto.

Ante este panorama, sólo nos queda 
la denuncia pública o ante los tribunales 

de los casos que detectemos.
Pensamos que, a día de hoy, la actitud 

de la UPV ante el mobbing ocasiona 
gravísimos problemas a muchos traba-
jadores que lo han sufrido y lo sufren 
quedando totalmente desamparados. Ni 
los trabajadores saben qué hacer ante 
el problema, ni los delegados saben 
qué protocolo seguir ante situaciones 
tan traumáticas, quedando el acosador 
totalmente impune.

Así las cosas, en estos momentos hay 
trabajadores, PAS y PDI, a los que se les 
han abierto expedientes disciplinarios 
con excusas menores imponiendo hasta 
4 años de suspensión de empleo y suel-
do, sanciones que son totalmente des-
proporcionadas. Algunas de ellas ya han 
sido recurridas ante la justicia y ganadas 
por los afectados, apuntando los indicios 
a que los expedientes no se deban a 
criterios objetivos sino a  posibles casos 
de acoso, provocando a las víctimas 
graves problemas psicológicos, sociales, 
económicos, laborales y familiares, de 
difícil restitución.

Por todo lo expuesto, queremos  ma-
nifestar nuestra  más enérgica protesta y 
repulsa por la ineficacia de los responsa-
bles de la UPV en esta materia y a su vez 
nuestra más absoluta voluntad de seguir 
trabajando, siempre desde un espíritu  
constructivo y de colaboración  con la 
administración, para poner en marcha, 
de una vez por todas, los mecanismos 
necesarios para el análisis, detección y 
solución a este problema.

*Delegat de Prevenció d’STEPV

SERGIO PANELLA. *

Mobbing en la Universidad Politécnica
de València 

En la Universidad 
Politécnica de Valencia se 
actúa como si el mobbing 
no existiera.

Desde STEPV-Iv llevamos 
años intentando atajar el 
mobbing. 
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ADMINISTRACIÓ

Ni crisi, ni ajustaments: la salut laboral, 
com la fórmula 1, ja!  

No es poden consentir més demores 
en l’aplicació de la prevenció de riscos 
laborals per part de la Generalitat.  

L’administració pública valenciana 
aplica una política de restriccions en 
matèria de Prevenció de Riscos Labo-
rals des de fa ja diversos anys, amb 
algun període excepcional en què dona 
alguna empenta, més obligada per la 
normativa europea que per convenci-
ment propi que invertir en crear llocs 
de treball més saludables és invertir 
en eficàcia i en rendiment dels serveis 
públics.

És impossible fer un balanç real de 
la situació en què es troba la salut labo-
ral en els serveis públics tant del sector 
local com del sector de la Generalitat. A 
hores d’ara s’han iniciat algunes actua-
cions, però no s’ha produït l’avaluació 
de riscos laborals en tots els centres de 
treball.

És greu que quinze anys després de 
la publicació de la Llei de prevenció de 
riscos laborals els treballadors i treba-
lladores de l’administració no tinguen 
realitzada la vigilància de la salut que 
permeta elaborar l’estudi epidemiolò-
gic per col·lectius, a fi de conéixer el 
mapa de riscos que poden generar els 
diferents tipus de llocs de treball.

El sindicat STAS-Intersindical 
Valenciana ha recomanat de forma 
reiterada que es faça ús del dret a una 
vigilància periòdica de l’estat de salut 
en funció dels “riscos inherents al 
treball”, tal com reconeix l’article 22 de 
l’esmentada llei. Alhora que demana 
que s’informe el sindicat si la vigilàn-
cia de la salut que es fa en els llocs 
de treball és l’adequada, atenent les 
característiques de les activitats que 
s’hi desenvolupen o es practica només 
una revisió mèdica general.

El sindicat vigila el compliment de 
la llei en un tema tan fonamental per 
poder actuar preventivament i resol-
dre els possibles riscos, i reivindica la 
importància de la campanya de vigi-
lància de la salut per obtindre un cens 
real de la situació de les treballadores i 
treballadors.

Vam tancar el curs abans de l’estiu 
amb dos escàndols més:

A València es van traslladar abans de 
l’estiu a l’edifici de Tabacalera els ser-
veis que tenia l’Ajuntament en la plaça 
d’Amèrica, Aragó i part dels de la plaça 
de l’Ajuntament. Des d’aquell moment 
fins ara ja s’han fet un  nombre consi-
derable de denúncies a causa de les 

deficiències en l’estructura de l’edifici i 
altres en matèria de prevenció de riscos 
laborals. Els tècnics municipals dels 
serveis de Bombers, Parcs i Jardins, 
Projectes Urbans i Serveis Centrals 
han detectat més d’un centenar de 
deficiències de calat, cosa que no té cap 
justificació si tenim en compte que la 
rehabilitació, que ha costat 70 milions 
d’euros,  acumula un sobrecost del 60% 
del pressupost inicial.

La conselleria de Justícia i Admi-
nistracions Públiques pretén aplicar el 
Pla Estratègic per a la millora contínua 
de la seguretat i la salut dels em-
pleats públics d’aquesta administració 
autonòmica però sense pressupost ni 
per a recursos humans ni per recursos 
materials, i busca el consens de tots els 
agents socials en la Comissió Paritària 
de Seguretat i Salut Laboral. Intersin-
dical Valenciana, s’ha negat  a signar 
l’acord i ha denunciat que la salut labo-

ral no pot entrar en els reajustaments 
provocats crisi econòmica i ha de ser 
capítol un a la planificació dels pressu-
postos per a cada centre de treball.

Davant d’aquesta situació tan pre-
cària ens trobem que, davant de totes 
les denuncies que Intersindical Valen-
ciana ha elevat a la Inspecció de treball, 
la institució respon amb requeriments 
tous que de cap manera s’adiuen amb 
els fets denunciats. Per eixa raó en 
desembre passat STAS-Iv va elaborar 
un informe que s’ha presentat davant 
l’alta Inspecció de Madrid, en la qual  
s’arreplega la més greu de les denun-
cies, la resposta de la inspecció és que  
no poden actuar actuar pel principi de 
“no auto sanció” que es reflectix en el 
decret 707.

L’Àrea de Salut Laboral del Sindicat, 
considera que ara més que mai és ne-
cessari acudir al sindicat, per denun-
ciar els problemes de prevenció que es 
detecten en els llocs de treball, tant si 
es refereixen als edificis i  instalacions 
, com si es tracta d’aspectes organitza-
tius de les tasques.

*Coordinadora de l’àrea de Salut Laboral 
d’STAS- Intersindical Valenciana.

ENCARNA GARCÍA ANDRÉS*
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prevenció que es detecten 
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d’aspectes organitzatius de les 
tasques.
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La Inspección destapa que la 
Conselleria no cumple la Ley

INFORMACIÓ SECTORS

 La Intersindical Valenciana trabaja 
para garantizar y promover la seguri-
dad y la salud de los trabajadores. La 
constancia y la lucha continua en un 
proceso que dura ya más de 5 años da 
resultados.

La Inspección Provincial de Trabajo 
en comparecencia el 14/6/2010 con la 
Conselleria de Bienestar Social, el Ser-
vicio de Prevención, Directores de los 
Centros y los Delegados de Prevención,  
ha dado un fuerte varapalo a esta Con-
selleria por el incumplimiento sistemá-
tico de las obligaciones que exige la Ley 
pese a los continuos requerimientos 
definitivos y les deja de plazo mediante 
Oficio 46/29538/09 hasta diciembre 
para el cumplimiento de lo establecido 
en la Ley 31/95 de Prevención de Ries-
gos Laborales, 

En la residencia de Carlet y para 
el Centro de Monteolivete, centros 
representativos de la atención pública 
en mayores dependientes y en menores 
desprotegidos,  la Inspección determi-
na:

• Que el documento “Evaluación de 
Riesgos” del año 2006 para identificar 
los riesgos en trabajo y sus causas, 
no es valido, esta obsoleto y obliga a 
repetirlo.

• Que se efectué la Planificación de 
la Actividad Preventiva indicando los 
medios humanos y económicos, y que 
se tenga un seguimiento continuo de 
verificación.

• Exige que se investiguen las cau-
sas de las bajas laborales y se realice 
un estudio de los evidentes riesgos psi-
cosociales y las posibles repercusiones.

• Se actualice el Plan de Emer-
gencias  y Evacuación, ineficaz pese a 
los repetidos incendios habidos (con 
resultado de muertes) y se designe el 
personal encargado de poner en prácti-
ca estas medidas.

• Que se active un plan de vigilancia 
de la salud ajustado a los trabajadores, 
y que se estudie la relación exposición 
al riesgo-daños a la salud. 

• Identificar las resoluciones de los 
procesos de adaptación del puesto de 
trabajo por incapacidad laboral.

• Que se establezcan programas de 

mantenimiento de las instalaciones.
• Que se ejecuten los necesarios 

planes de formación a los trabajadores 
y de información sobre los riesgos.

• Que se designe personal con la 
formación necesaria para la práctica de 
medidas de primeros auxilios.

• Que se realicen mediciones en 
todos los puestos de trabajo de las con-
diciones de iluminación y temperatura.

Toda esta relación de dejaciones que 
ponen en peligro la salud y la vida de 
los trabajadores, y de los usuarios (per-
sonas mayores y menores), por un pe-
culiar procedimiento quedan impunes 
dentro de la Administración Pública, es 
decir sin sanción ni responsables. 

La Conselleria aprovecha su estruc-
tura para diluir entre sus órganos los 
compromisos como “empresa”. Mal-
gasta nuestro dinero con un Servicio de 
Prevención hecho a su medida simple-
mente para “aparentar” y cubrir el ex-
pediente. No hace nada en prevención 
de riesgos psicosociales y se halla con 
una plantilla de trabajadores envejeci-
da y enferma, y lo que es aún peor, sin 
ningún plan alternativo. Esto afecta a 
la calidad del servicio y redunda en un 
aumento del gasto público. 

La Intersindical reclama una ac-
tuación responsable y coordinada, e 
implantar de forma urgente un Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales con 
compromisos que incluyan: estructura 
organizativa, responsables, procedi-
mientos y recursos necesarios.

*Delegat de Prevenció d’STAS 
- Intersindical Valenciana

JOSÉ M. PASCUAL*

ADMINISTRACIÓ
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Massa soroll

Crisi i prevenció de riscos

ALFONS LUNA I MARA MARTÍNEZ*

PACO GONZÁLEZ*

Durant els últims tres anys, al País 
Valencià, centenars de milers de per-
sones han perdut la feina, les fredes 
estadístiques amaguen dones, homes 
i famílies, patint situacions absoluta-
ment dramàtiques. Mentrestant, els 
voltors econòmics augmenten les seves 
fortunes i amb un desvergonyiment 
absoluta, s’atreveixen a demanar noves 
retallades de drets laborals, socials i 
econòmics a la classe treballadora. I 
el que és pitjor, la dreta econòmica i 
política, es diu PP o ZP, veloç i veloç va 
a complaure els poderosos, oblidant-se 
de que han de vetllar per la ciutadania i 
no pel capital.

Aquesta crisi afecta també, d’una 
manera importantíssima, a la salut de 
de els treballadors i treballadors. No 

fan falta grans estudis per saber que 
l’estrès, l’ansietat es multiplica en-
tre nosaltres. Però no només creixen 
aquestes malalties, que estan directa-
ment relacionades amb la dificilíssima 
situació que estem patint, sinó que el 
deteriorament s’amplia a la salut en 
general, atès que la càrrega de treball 
i l’exigència creix en haver de fer més 
amb menys personal .

Encara que ens vulguin enganyar 
amb xifres sobre la reducció del nom-
bre d’accidents, tots i totes sabem que 
amb gairebé tres milions d’aturats més, 
el normal és que les xifres absolutes 
baixin, el contrari és impensable.

D’altra banda, els mètodes dels po-
derosos són tan vils i covards que “ama-
guen” accidents, en no donar part i 

enviar al treballador a casa per la seva 
recuperació o fins i tot mantenint re-
baixat de funcions temporalment, ia 
sobre criminalitzen l’accidentat arri-
bant fins i tot, en algunes ocasions a 
l’amenaça de prendre represàlies si 
l’accident transcendeix. I tot això men-
tre l’administració i alguns dels seus 
còmplices mal anomenats sindicalistes, 
miren cap a un altre costat.

És per això que des del sindicalisme 
alternatiu, des de la Intersindical Valen-
ciana, hem de ser vigilants i malgrat el 
difícil moment, hem de denunciar cada 
abús, deixadesa o incompliment de la 
Llei que ha de garantir la salut dels tre-
balladors i treballadores.
*Representant de STM-Intersindical 
Valenciana

SINDICATO FERROVIARIO

Si bé en els darrers anys s’ha avançat 
en prevenció i vigilància de la salut en 
el treball, i sobretot en la consciencia-
ció de cada persona treballadora en la 
preservació de la seva salut, hi ha un 
element de risc molt estès i en moltes 
ocasions menysvalorat: el soroll.

Vivim en una societat sorollosa (el 
trànsit, la mecanització de la llar, l’oci 
...) el que fa que acceptem com a “nor-
mal” un entorn que pot afectar serio-
sament la nostra capacitat tant auditiva 
com de concentració.

Entre la nombrosa legislació sobre 
la matèria , és el RD 1316/89 de 27 
d’octubre el que regula en concret les 
mesures de protecció de les persones 
treballadores contra els riscos profes-
sionals deguts al soroll en el lloc de 
treball.

Tota avaluació de riscos ha 
d’incorporar un mesurament de sorolls. 
Hi ha diversos mètodes d’avaluació, que 
es recullen en la norma ISO 4869.

En tot cas, la millor mesura de 
protecció contra el soroll és la reduc-
ció del mateix al seu mínim possible 
mitjançant l’ús de sistemes d’aïllament 

en la maquinària que el produeix, sec-
torialització d’espais o apantallaments, 
entre altres.

Només després d’haver pres aques-
tes mesures s’ha de parlar sistemes 
personalitzats.

Els protectors auditius són equips 
de protecció individual que, per les 
seves propietats per l’atenuació del so, 
redueixen els efectes del soroll sobre 
l’audició per evitar un dany en l’oïda. 
Els més habituals són els taps i les 
orelleres (o cascs).    

Entre els diferents mètodes de 
mesura, el més comú és el SNR, que 
especifica un sol valor d’atenuació: el 
valor SNR indica l’atenuació mitjana 
del protector en totes les bandes de 
freqüència.

En els llocs de treball en què el 
nivell mitjà de soroll superi els 80 dB, 
l’empresa ha de subministrar protec-
tors auditius, en aquells llocs on la 
mitjana o el nivell de pic superi els 85 
dB, el seu ús serà obligatori i ha d’estar 
convenientment senyalitzat.

El factor més important a l’hora de 
triar protectors és la seva idoneïtat 

per al soroll ambiental de cada lloc 
en concret. La protecció no ha de ser 
excessiva, ja que indueix a una sensació 
d’aïllament de l’entorn i pot dificul-
tar l’escolta de la veu o dels senyals 
d’advertència, de manera que la 
persona usuària acabarà retirant-se el 
protector i, amb això, anul.lant els seus 
efectes d’impedir la pèrdua auditiva.

En la mateixa línia, la comoditat és 
un altre aspecte a considerar: portar 
un protector mai no és tan còmode com 
no portar-lo, cobrir o obstruir l’oïda 
provoca sensacions no naturals (altera-
ció del so de la pròpia veu, sensació de 
pressió, etc.), de manera que la perso-
na necessita temps per acostumar-se. 
Així, el protector òptim serà aquell que 
s’aconsegueixi portar voluntàriament 
durant tot el temps.

No oblidem de sentir bé ens permet 
comunicar-nos i, per tant, relacionar-
nos millor. També en el treball, cuida 
les teves orelles.   

    
*Representants de SF - Itersindical 
Valenciana

METALL

INFORMACIÓ SECTORS
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Segons l’Agència Europea per la Segu-
retat i la Salut en el Treball, prop de 60 
milions de treballadores i treballadors 
europeus estan sotmesos a un soroll 
excessiu durant una quarta part de la 
jornada de laboral i més de 13 milions 
van patir pèrdues auditives per causes 
del seu treball. Aquestes xifres situen 
a la pèrdua auditiva entre les malalties 
professionals més comuns en el món 
laboral europeu.

Però, què és el soroll? Es conside-
ra soroll a tot so no desitjat. La seva 
intensitat es mesura en decibels (dB). 
Per fer-nos una idea de quin és el nivell 
que suportem de manera quotidiana, 
podem dir que una conversa normal sol 
ser de 65 bB, i en general, un crit arriba 
a 80 dB. La diferència és només de 
15 dB, però el crit és 30 vegades més 
intens.

Durant la jornada laboral, almenys 
en la meitat d’ella, un de cada cinc 
treballadores i treballadors ha de forçar 
la seva veu perquè se senti i set de cada 
cent pateix problemes auditius relacio-
nats amb el seu treball.

Els problemes del soroll els asso-
ciem amb sectors productius prima-
ris i ens creen una imatge que no es 
correspon amb la realitat. Els proble-

mes auditius també es manifesten en 
sectors com la indústria manufacturera 
i en la construcció, però també es ma-
nifesta en altres entorns laborals com 
escoles, atenció sanitària, bars o fosses 
d’orquestres. Per exemple, estudis 
realitzats ens aporten els següents 
resultats:

En centres d’educació infantil s’han 
observat nivells de soroll superiors a 85 
dB.  Durant la representació d’algunes 
òperes s’ha constatat que, al fossat de 
l’orquestra, el nivell de soroll es s’eleva 
a 88 dB.

 Els conductors de camions poden 
arribar a suportar 89 dB. 

 En bars i restaurants, es pot estar 
exposats a 100 dB.

 Si atenem a les recomanacions 
europees, que vénen marcades per 
les seves directives, sobre l’exposició 
al soroll, que recomanen que el valor 
límit diari no superi mai els 87 dB, ens 
podem fer una idea de com estan les 
condicions laborals en les que desenvo-
lupem el nostre treball.

Tota persona exposada al soroll 
pertany a un grup de risc. Com més alt 
sigui el nivell del soroll i la durada de 
l’exposició més gran és el risc de patir 
danys. 

O sigui, que no és només la inten-
sitat la que determina si el soroll és 
perillós, és molt important la durada 
de l’exposició. L’exposició breu a un 
soroll, pot ocasionar pèrdues tempo-
rals de l’audició, que pot durar d’uns 
segons a uns quants dies. L’exposició 
al soroll durant un llarg període de 
temps pot provocar una pèrdua per-
manent d’audició. Per determinar el 
nociu d’aquest últim aspecte, s’utilitzen 
mesures de nivells mitjans de sorolls 
en funció de la seva durada. En el cas 
del soroll en el lloc de treball, es pren 
una jornada com durada estàndard.

Sol passar que la majoria dels 
treballadors i treballadores no som 
conscients de la pèrdua d’audició fins 
que l’oïda hagi quedat malmès per-
manentment, per això, hem de saber 
que la pèrdua d’audició es va produint 
al llarg del temps i no sempre és fàcil 
reconèixer els fets que el produeixen, i 
com a conseqüència, no se solen posar 
els recursos necessaris per preveure 
i eliminar les causes que originen 
aquesta malaltia professional.

*Representant d’STICS
- Intersindical Valenciana

El soroll com element prejudicials per a la salut
JUAN MIGUEL MUÑOZ*

INFORMACIÓ SECTORS

SINDICATO D’INDUSTRIA I COMERÇ
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