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Procediment per a l’atenció a persones especialment sensibles en matèria de 
seguretat i salut 

 

1. Objecte 

L’article 25 de la Llei de prevenció de riscos laborals tracta explícitament la protecció d’aquests 
treballadors i estableix l’obligació de l’empresari de tenir en compte aquestes situacions, tant en 
avaluar els riscos com en assignar llocs de treball. 

L’objecte d’aquest procediment és resoldre les qüestions que es plantegen en els casos en què les 
condicions de salut, estat biològic conegut, situació de discapacitat o altres causes, donen lloc a una 
especial sensibilitat d’un treballador o treballadora davant els riscos derivats del treball que 
desenvolupa habitualment. 

 

2. Detecció de situacions especialment sensibles 

2.1. Aquestes situacions es poden detectar per: 

- Comunicació de la persona afectada, bé a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental 
(OPGM), bé al Centre Sanitari o bé al Servei de Recursos Humans (RRHH).  

La comunicació a l’OPGM s’ha de fer mitjançant el formulari de Sol·licitud d'estudi de 
condicions de treball i medi ambient del Registre Virtual de l’e-UJIer@. 

- Per l’entitat amb què estiga concertada la vigilància de la salut, en realitzar el reconeixement 
mèdic o amb motiu de consulta mèdica. L’interlocutor per aquesta part serà el personal 
mèdic assignat al Centre Sanitari 

- Pels tècnics de prevenció, de l’UJI o a través de l’entitat amb què es tinga concertada la 
higiene industrial i la vigilància de la salut en el transcurs de les activitats d’aquests. 

2.2. Informació i coordinació. 

Qualsevol dels tres agents (OPGM, RRHH i l’entitat amb què es tinga concertada la vigilància de la 
salut) ha de comunicar per escrit a les altres dues parts la possible situació d’especial sensibilitat. 

El Servei de Recursos Humans ha de comunicar a l’OPGM i al Centre Sanitari els antecedents laborals 
de la persona en els aspectes que puguen estar relacionats amb la situació d’especial sensibilitat. 

 

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.spi020102?p_proc=310&p_tema=12
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.spi020102?p_proc=310&p_tema=12
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3. Seqüència d’actuació 

Una vegada coneguda pels tres agents la situació de possible sensibilitat especial, s’ha d’aplicar la 
seqüència següent: 

3.1. Informe mèdic. 

El Centre Sanitari ha d’estudiar el problema de salut de la persona, així com la informació que 
aquesta aporte o si és procedent se li demande, i ha d’elaborar un primer informe sobre els 
possibles orígens personals del problema (estat biològic conegut, discapacitat física o psíquica 
sensorial reconeguda, al·lèrgies, etc.). Com resultat de l’estudi ha de determinar si hi ha 
evidències de sensibilitat especial, i ho comunicarà, per escrit, a l’OPGM. 

3.2. SI hi ha evidències de sensibilitat 

3.2.1. Adaptació del lloc de treball. 

En el cas en què existisquen evidències de sensibilitat especial, l’OPGM, a través dels 
tècnics de l’UJI, o a través de l’entitat amb què es tinga concertada la higiene 
industrial i la vigilància de la salut, ha d’analitzar les condicions de treball amb la 
finalitat de proposar les possibles adaptacions físiques o funcionals del lloc. 

Els tècnics de l’OPGM han de comunicar al Servei de RRHH les adaptacions 
proposades. 

El Servei de RRHH ha de considerar la possibilitat de l’adaptació, tenint en compte 
les disfuncions o repercussions que puga crear en altres places i ha d’ordenar 
l’execució de les accions corresponents, ho ha de notificar a la persona interessada i 
a la unitat on desenvolupe la seua activitat laboral. 

En el cas que no es puga modificar, el Servei de RRHH ho ha de comunicar als tècnics 
de l’OPGM per estudiar unes altres solucions. 

3.2.2. Canvi de lloc de treball. 

Si no hi ha la possibilitat d’adaptació, o si les adaptacions no poden dur-se a terme, 
els tècnics de l’OPGM han d’informar al Servei de RRHH, per recomanar un canvi 
temporal a un lloc de treball exempt de risc. 

El Servei de RRHH ha de resoldre la situació i ha de comunicar-ho a la persona 
interessada i a la unitat on aquesta desenvolupe la seua activitat laboral. 

3.3. NO hi ha evidències de sensibilitat 

Si de l’estudi emès per l’entitat amb què es tinga concertada la vigilància de la salut se’n desprèn 
que no hi ha especial sensibilitat, s’ha de tancar l’expedient i s’ha de comunicar als actors 
implicats. 
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4. Confidencialitat 

En totes les actuacions anteriors, la informació i dades sobre l’estat de salut de la persona afectada 
s’han de tractar amb la deguda confidencialitat i s’ha de respectar el seu dret a la intimitat i dignitat, 
i només es poden utilitzar a efectes de l’objecte del procediment, sense que, en cap cas, puguen ser 
emprats amb fins discriminatoris ni en perjudici de la persona afectada. 

 

5. Informació al Comitè de Seguretat i Salut 

S’ha d’informar al Comitè de Seguretat i Salut de les situacions plantejades i de la resolució 
d’aquestes. 


