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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

5889

Decret 14/2018, d’1 de juny, pel qual es crea el Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al
personal docent que presta serveis en els centres docents públics d’ensenyaments no universitaris de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L’article 14.2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, estableix que, en compliment del deure de protecció,
l’empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors en tots els aspectes relacionats amb el treball i, a aquest efecte i en el marc de
les seves responsabilitats, ha de dur a terme la prevenció de riscs laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva dins l’empresa.
L’article 14 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, disposa que a les empreses de
més de 500 treballadors l’empresari hi ha de constituir un servei de prevenció propi, i l’article 15.1 assenyala que aquest servei ha de
constituir una unitat organitzativa específica i que les persones que l’integren han de dedicar de forma exclusiva la seva activitat a aquest fi.
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 17 de maig de 2002 pel qual s’aprova l’Acord adoptat a la Mesa Sectorial
d’Educació entre STEI-i, FE-CCOO i FETE-UGT per a la millora de l’ensenyament públic no universitari i de les condicions de treball del
personal docent, de 30 d’abril de 2002, en compliment dels articles 35 i 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs
laborals, es va acordar la creació de tres comitès intercentres de seguretat i salut específics per al personal docent no universitari a cadascun
dels àmbits insulars d’Eivissa i Formentera, Mallorca i Menorca.
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L’Acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic de 30 de setembre de 2015, ratificat per la
Mesa Sectorial d’Educació el 9 d’octubre de 2015, preveu, per al 2016, la creació per decret del Servei de Prevenció de Riscs Laborals a
l’àmbit educatiu i per a totes les illes.
Atès l’elevat nombre de docents que presten serveis en el sector de l’ensenyament públic no universitari a les Illes Balears, i l’especificitat
d’aquest àmbit sectorial pel que fa a les qüestions de seguretat, prevenció i salut laboral, és necessari constituir i regular un servei de
prevenció de riscs laborals propi del personal docent que presta serveis en els centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a fi de donar resposta a les necessitats i característiques especials que presenta aquest col·lectiu.
Aquest Servei, en consonància amb la regulació autonòmica en la matèria, es crea de manera anàloga a altres serveis de prevenció de riscs
laborals, com el del personal al servei de l’Administració de les Illes Balears (aprovat pel Decret 44/2001, de 23 de març) i el del personal del
Servei de Salut de les Illes Balears (aprovat pel Decret 49/2013, de 25 d’octubre).
Per donar resposta a les necessitats i a les característiques especials que presenta aquest col·lectiu, s’ha considerat convenient crear un servei
de prevenció de riscs laborals propi per al personal docent, tant si es tracta de personal funcionari com de personal laboral.
Pel que fa a la tramitació del procediment, s’ha seguit el que disposen els articles 42 i següents de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern
de les Illes Balears.
Per això, a proposta del conseller d’Educació i Universitat, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 1 de juny de
2018,
DECRET

Capítol I
Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1
Objecte
1. L’objecte d’aquest Decret és la creació del Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal docent dependent de la Direcció General
de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Universitat que presta serveis en els centres docents públics de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, amb la finalitat de promoure la millora de les condicions de treball i de garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i
de la salut d’aquest personal davant els riscs que es deriven del treball.
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2. Aquest Servei de Prevenció és l’òrgan encarregat de garantir la protecció adequada de la seguretat i de la salut del personal docent i es crea
amb rang orgànic de servei adscrit a la Conselleria d’Educació i Universitat.
Article 2
Àmbit d’aplicació
Aquest Decret s’aplica a tot el personal docent que presta serveis o desenvolupa les seves funcions docents en els centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant si es tracta de personal funcionari com de personal
laboral.

Capítol II
Principis generals, funcions, control i responsables de l’activitat preventiva
Article 3
Principis generals de la prevenció
1. L’acció preventiva, l’avaluació de riscs i la planificació d’aquestes tasques s’han d’inspirar en els principis generals establerts en el capítol
III de la Llei de prevenció de riscs laborals i en els capítols I i II del Reglament dels serveis de prevenció, i s’han d’integrar en el conjunt
d’activitats i decisions que afecten la política del personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret. S’han d’adoptar les mesures
necessàries perquè la prevenció i la vigilància de la salut dels empleats públics siguin efectives.
2. Aquest Servei de Prevenció de Riscs Laborals ha de proposar les instruccions necessàries en aquesta matèria i ha d’establir les mesures que
han d’adoptar tots els centres docents públics, sota la direcció del conseller d’Educació i Universitat.
3. Les definicions de prevenció, risc laboral, danys derivats del treball i risc laboral greu i imminent i altres definicions relacionades amb
l’exposició a agents susceptibles de causar danys greus per a la salut dels treballadors són les contingudes en l’article 4 de la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.
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4. D’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, s’ha de promoure la
incorporació de la perspectiva de gènere en la integració de l’activitat preventiva de riscs laborals.
Article 4
Funcions del Servei de Prevenció de Riscs Laborals
1. Amb caràcter general, el Servei de Prevenció de Riscs Laborals ha de proporcionar als òrgans executius competents en matèria d’educació
l’assessorament i el suport necessaris tenint en compte els riscs existents. Particularment, ha de dur a terme les funcions següents:
a) Avaluar els riscs laborals als centres de treball i als llocs de feina d’aquests centres identificant els factors de risc que poden
afectar la seguretat i la salut dels treballadors.
b) Mantenir i revisar les avaluacions de riscs laborals realitzades.
c) Participar en l’elaboració de la planificació de les activitats preventives derivades de les avaluacions dels riscs i assessorar els
directors dels centres educatius i els coordinadors de prevenció de riscs laborals dels instituts d’educació secundària sobre l’adopció
de mesures preventives.
d) Assessorar i donar suport pel que fa al disseny, l’aplicació i la coordinació dels programes d’actuació preventiva.
e) Investigar els incidents i els accidents de treball i les malalties professionals, amb la finalitat d’identificar-ne les causes i proposar
mesures preventives.
f) Proporcionar informació i formació als treballadors en matèria de prevenció.
g) Elaborar estadístiques en matèria de seguretat i salut.
h) Determinar les prioritats en l’adopció de mesures preventives adequades i en la vigilància de l’eficàcia d’aquestes.
i) Col·laborar i participar en les actuacions que s’han de desenvolupar en cas de primers auxilis i emergències.
j) Promoure la salut al lloc de treball.
k) Vigilar la salut dels treballadors en relació amb els riscs derivats del treball.
l) Promoure la protecció de la maternitat, incloent-hi la protecció de la fertilitat i el dret a la seguretat de les treballadores
embarassades, de les que estiguin en situació de part recent i de les que estiguin en període de lactància, mitjançant l’adaptació del
seu lloc de feina, d’acord amb l’article 26 de la Llei 31/1995 i l’article 37.3.g) del Reial decret 39/1997.
m) Impulsar l’elaboració de protocols d’actuació davant situacions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, fer-ne el
seguiment i avaluar-los, d’acord amb l’article 46 de la Llei 11/2016.
El Servei de Prevenció de Riscs Laborals ha d’incloure sistemàticament la variable de sexe en les estadístiques, les enquestes i la recollida de
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dades que es duguin a terme, per aconseguir un millor examen de la situació actual de les dones, d’acord amb l’article 7 de la Llei 11/2016.
2. Pel que fa a la vigilància de la salut dels treballadors, aquesta vigilància s’ha de dur a terme en els termes establerts en l’article 22 de la
Llei 31/1995 i amb les condicions que s’hi fixen, i ha d’incloure, com a mínim, els aspectes següents:
a) Una avaluació inicial de la salut després de la incorporació a la feina, o després de l’assignació de tasques específiques amb riscs
nous per a la salut.
b) Una avaluació de la salut dels treballadors que reiniciïn la feina després d’una absència prolongada per motius de salut, a fi de
descobrir-ne els eventuals orígens professionals i recomanar una acció apropiada per protegir els treballadors.
c) Una vigilància de la salut en intervals periòdics.
d) L’estudi i la prevenció dels riscs que poden afectar la salut humana com a conseqüència de les circumstàncies i les condicions del
treball.
e) L’estudi de les patologies d’origen laboral en els vessants d’accident de treball i malaltia professional i altres malalties
relacionades amb el treball, i l’adopció, si escau, de mesures de caràcter terapèutic o rehabilitador.
f) La història clínica laboral de tots els treballadors.
g) La creació d’un registre d’accidents de treball i de malalties professionals.
h) L’avaluació de les possibles relacions entre l’exposició als riscs professionals i els perjudicis per a la salut, i la proposta de
mesures adreçades a millorar les condicions i el medi ambient en el treball.
i) L’estudi específic dels riscs que poden afectar les treballadores en situació d’embaràs o part recent i els treballadors especialment
sensibles a determinats riscs, i la proposta de mesures preventives adequades, entre les quals es pot incloure el canvi de funcions o,
en casos extrems, del lloc de feina.
La vigilància de la salut ha de ser assumida per les unitats bàsiques sanitàries (UBS), necessàries conforme al que estableix el Reial decret
843/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen els criteris bàsics sobre l’organització de recursos per desenvolupar l’activitat sanitària dels
serveis de prevenció. Es considera una unitat bàsica sanitària la constituïda per un metge del treball o d’empresa i un infermer d’empresa o
del treball, a jornada completa.
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Es poden concertar amb centres especialitzats degudament acreditats o autoritzats tant activitats que transcendeixin l’activitat sanitària bàsica
del Servei de Prevenció com determinades tècniques de diagnòstic complementàries.
3. El Servei de Prevenció de Riscs Laborals ha de disposar d’un registre, amb informació desglossada per sexe, edat i ocupació, dels
processos de contingències professionals i dels accidents de treball, amb l’objectiu de determinar els danys a la salut derivats de les
exposicions laborals que pateixen de manera específica les dones, d’acord amb l’article 45.1 de la Llei 11/2016. Amb relació a la incapacitat
temporal per contingències comunes, cal atenir-se al que disposa l’article 3.2 del Reial decret 843/2011.
Article 5
Responsables de la vigilància de la normativa
El secretari general de la Conselleria d’Educació i Universitat, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, el director general de
Personal Docent i els equips directius dels centres docents públics han d’adoptar les mesures necessàries per a la prevenció de riscs en l’àrea
de les seves competències i han de vetlar pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les seves
competències, sense menyscabar les que tenguin atribuïdes els serveis i les persones encarregats de manera específica dels aspectes tècnics de
la prevenció dels riscs laborals i de la vigilància de la salut.
Article 6
Relacions de coordinació
1. Coordinació d’activitats empresarials
Quan en un centre docent públic adscrit a la Conselleria d’Educació i Universitat hi desenvolupin activitats treballadors d’empreses
contractades o subcontractades, aquestes han de cooperar amb l’Administració en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscs
laborals. Així mateix, els responsables de l’Administració als centres docents públics han d’adoptar les mesures necessàries perquè aquestes
empreses rebin la informació i les instruccions adequades, que han de traslladar als treballadors respectius, en relació amb els riscs existents
en aquest centre de treball i sobre les mesures d’emergència que s’han de fer servir i les mesures de protecció i de prevenció. Amb aquesta
finalitat, s’han d’establir els mitjans de coordinació que siguin necessaris.
2. Coordinació en matèria de prevenció
La Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques ha de coordinar el Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal
al servei de l’Administració de les Illes Balears amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent que presta serveis
en els centres docents públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Article 7
Control del Servei de Prevenció de Riscs Laborals
1. L’eficàcia del Servei de Prevenció de Riscs Laborals s’ha de controlar mitjançant auditories o avaluacions. En qualsevol cas, aquest
control s’ha de fer un cop finalitzat el procés d’avaluació inicial de riscs. L’organisme de la Comunitat Autònoma competent en matèria
sanitària i de seguretat en el treball ha de dur a terme aquestes tasques, amb la periodicitat que determini la normativa vigent. En cas que sigui
necessari, aquest control es pot concertar amb centres especialitzats degudament acreditats o autoritzats, sota la supervisió de l’organisme de
la Comunitat Autònoma competent en matèria sanitària i de seguretat en el treball.
2. L’auditoria, com a instrument de gestió que ha d’incloure una avaluació sistemàtica, documentada i objectiva de l’eficàcia del sistema de
prevenció, s’ha de fer d’acord amb les normes tècniques establertes o que es puguin establir tenint en compte la informació rebuda dels
treballadors i ha de complir els objectius assenyalats en l’article 30 del Reial decret 39/1997.
Els resultats d’aquests controls o auditories s’han de reflectir en un informe que ha d’estar a disposició de l’autoritat competent i dels
representants dels treballadors públics.
Article 8
Funcions del conseller d’Educació i Universitat
1. El conseller d’Educació i Universitat, en l’àmbit de les competències que té atribuïdes, ha de vetlar per la coordinació de les activitats en
matèria preventiva. A aquest efecte, pot ordenar l’adopció de les mesures que consideri oportunes als diferents departaments per garantir una
prestació correcta del servei de prevenció.
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2. Amb la finalitat de dur a terme la coordinació, el conseller d’Educació i Universitat ha de conèixer tota la documentació i els informes que
emetin les persones físiques o les entitats acreditades per l’autoritat laboral sobre les activitats preventives. Així mateix, el Servei de
Prevenció ha d’informar periòdicament el conseller d’Educació i Universitat de l’estat de la prevenció dels riscs laborals, especialment dels
plans i els programes de prevenció que s’elaborin, del sistema d’organització dels recursos i de les mesures de millora que es proposin.
Igualment, aquesta informació s’ha de trametre als comitès intercentres de seguretat i salut del personal docent no universitari de les Illes
Balears.
Article 9
Comitès intercentres de seguretat i salut
1. El Comitè Intercentres de Seguretat i Salut de Mallorca ha d’estar integrat per vuit delegats de prevenció assignats segons la representació
obtinguda per cadascuna de les candidatures representades a la Junta de Personal Docent no Universitari.
2. El Comitè Intercentres de Seguretat i Salut d’Eivissa i Formentera ha d’estar constituït per cinc delegats de prevenció amb la
proporcionalitat esmentada abans.
3. El Comitè Intercentres de Seguretat i Salut de Menorca ha d’estar constituït per quatre delegats de prevenció amb la proporcionalitat
esmentada abans.
4. El Comitè Intercentres de Seguretat i Salut del Professorat de Religió dels centres docents públics de les Illes Balears ha d’estar integrat
per tres delegats de prevenció assignats segons la representació obtinguda per cadascuna de les candidatures representades al comitè
d’empresa.
5. En la composició dels òrgans col·legiats s’estableix l’obligació de fomentar una presència equilibrada de dones i homes, d’acord amb
l’article 4 de la Llei 11/2016.
6. Les funcions, les competències i les facultats dels delegats de prevenció són les establertes en l’article 36 de la Llei 31/1995 i en la
normativa vigent.
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Capítol III
Servei de Prevenció de Riscs Laborals
Article 10
Definició del Servei de Prevenció de Riscs Laborals
El Servei de Prevenció de Riscs Laborals és l’òrgan encarregat de garantir la protecció adequada de la seguretat i de la salut del personal
docent dels centres públics adscrits a la Conselleria d’Educació i Universitat. Està format pel conjunt de mitjans humans i materials
necessaris per dur a terme les activitats preventives i per assessorar i prestar assistència en tot el que estigui relacionat amb aquesta
Conselleria, amb el personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret i amb els òrgans de representació especialitzats. Les funcions i
les característiques d’aquest Servei són les definides en l’article 30 i següents de la Llei 31/1995.
Article 11
Modalitat del Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal docent
Les activitats preventives adreçades al personal docent les ha d’exercir el Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal docent com a
servei de prevenció propi, que ha de constituir una unitat orgànica específica de caràcter interdisciplinari. Les funcions d’aquest Servei s’han
de dur a terme d’acord amb els criteris i els principis d’actuació establerts tant en la Llei 31/1995 com en el Reglament dels serveis de
prevenció.
Article 12
Especialitats del Servei de Prevenció
El Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal docent queda adscrit a la Conselleria d’Educació i Universitat i disposa de les
especialitats següents:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/68/1009781

a)
b)
c)
d)

Medicina del treball
Seguretat en el treball
Higiene industrial
Ergonomia i psicosociologia aplicada

Article 13
Mitjans personals i materials del Servei de Prevenció
El Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal docent ha d’estar constituït pel nombre suficient de tècnics especialitzats, d’acord
amb el que preveuen la Llei 31/1995, el Reial decret 39/1997 i la normativa de desplegament.
Igualment, s’ha de dotar aquest Servei de Prevenció de l’equipament necessari perquè pugui efectuar les mesures, les anàlisis i els assaigs per
desplegar l’activitat d’avaluació en les diferents àrees funcionals.
Article 14
Obtenció de dades
Amb la finalitat d’obtenir la informació necessària sobre els riscs laborals als quals pot estar sotmès el personal docent no universitari de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Servei de Prevenció ha d’elaborar un estudi dels riscs dels diferents centres i llocs de treball.
Aquesta avaluació s’ha de revisar de manera general cada cinc anys i de manera parcial o específica d’acord amb el que disposa l’article 16
de la Llei de prevenció de riscs laborals.
Article 15
Pla de prevenció
Després de l’avaluació inicial dels riscs i d’acord amb la informació que en resulti, el Servei de Prevenció ha de dissenyar un pla de
prevenció, que ha d’aprovar el director general de Personal Docent amb l’informe previ del Comitè de Seguretat i Salut. Aquest pla ha de
contenir un calendari d’actuacions generals i un de relatiu a la vigilància de la salut, que ha d’incloure, a més de la periodicitat en què s’ha de
dur a terme aquesta vigilància, els casos particulars en els quals és necessària una d’específica.
Article 16
Participació i consulta dels treballadors
D’acord amb el que estableixen els articles 33 i 34 de la Llei 31/1995, els drets de consulta i participació dels treballadors en matèria de
prevenció de riscs laborals s’han de canalitzar per mitjà de la representació general del personal docent no universitari dels centres educatius
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públics al servei de la Conselleria d’Educació i Universitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la representació especialitzada
constituïda pels delegats de prevenció i pels comitès de seguretat i salut, el nombre i les matèries dels quals són objecte d’una regulació
diferent de l’establerta en aquest Decret.
Article 17
Fiscalització del Servei de Prevenció
Perquè el Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal docent pugui actuar en la modalitat de servei propi, l’Administració laboral
ha de comunicar, mitjançant les mesures de comprovació corresponents, que compleix els requisits establerts reglamentàriament. També ha
de disposar de l’aprovació prèvia de l’Administració sanitària quant als aspectes de caràcter sanitari.
Disposició addicional única
Es faculta el conseller d’Educació i Universitat perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució del que estableix
aquest Decret.
Disposició transitòria única
El Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal al servei de l’Administració de les Illes Balears, creat pel Decret 44/2001, assumirà
les funcions del Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal docent mentre no es doti aquest Servei dels mitjans personals i
materials necessaris perquè funcioni.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 1 de juny de 2018
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El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March i Cerdà

La vicepresidenta, presidenta per suplència del Consell de Govern
Isabel M. Busquets i Hidalgo
(art. 2 del Decret 6/2017 de 7 d’abril de la presidenta de les Illes
Balears)
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