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Adaptacions i/o canvis
de lloc de treball per
motius de salut

Valoració d’USTEC·STEs
Derogada la disposició addicional primera del Decret
2112/98,per la qual es podien atorgar comissions de
servei al professorat afectat per malaltia. (DAP), només
queda l’adaptació del lloc de treball per l’article 25 de
la LPRL, per adequar el lloc de treball a la salut dels
treballadors i treballadores. Amb la derogació de la
DAP, els i les treballadores queden sense la possibilitat
de fer tasques de suport a la docència en comptes de
docència directa com a adaptació del lloc de treball.
Efectivament, el Departament va decidir fa uns anys, de
forma totalment unilateral, que l’aplicació de l’adaptació
del lloc de treball per l’article 25 no comportaria EN
CAP CAS una sobredotació del centre (o sigui, una
substitució de les hores que la persona afectada hauria
de dedicar a les tasques de suport a la docència). Això
té com a conseqüència que les persones que necessiten

Article 25 de l’LPRL: protecció
de treballadores i treballadors
especialment sensibles a
determinats riscos

una disminució de la jornada de docència directa com
a adaptació del lloc de treball, es queden sense aquesta
possibilitat i estan desenvolupant actualment un lloc de
treball sense cap mena d’adaptació, malgrat que la tenen
concedida pel Departament d’Educació. Tot plegat està
provocant situacions prou difícils per a les persones
que estan pendents de l’acabament del procés, ja que
algunes estan en situació de baixa laboral i ja estan a
punt de complir 18 mesos en aquesta situació i, per
tant, a punt de ser cridats per l’ICAM (Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques) per decidir sobre la seva
situació, que pot derivar cap a una jubilació per motius
de salut o no en funció del dictamen que faci l’ICAM.
Exigim al Departament una actuació més correcta i
seriosa en la tramitació i seguiment de les adaptacions
del lloc de treball. Està en joc la salut de moltes persones
i el bon funcionament de mols centres!!!

Article 26. Protecció de la
maternitat substituït per la Llei
39/1999, de 5 de novembre, i
modificat i substituït per la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març.

Procediment actual per
Què he de fer per sol·licitar
demanar una adaptació del una adaptació de lloc de
lloc de treball
treball?
El procés s’iniciarà a instància de la persona interessada, la
qual presentarà una sol·licitud d’adaptació de lloc de treball.

Adreceu-vos a la Secció de Prevenció del vostre ST i
demaneu visita a la metgessa de treball.

• La Direcció dels Serveis Territorials o la Direcció de Serveis,

El procés s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada.

o l’òrgan en qui deleguin,comunicarà l’inici de les actuacions
a l’interlocutor del Comitè de Seguretat i Salut corresponent.
que en farà el seguiment.

• La Direcció dels Serveis Territorials o la Secció de Prevenció

de Riscos Laborals corresponent farà l’elaboració de l’informe
pertinent, que inclourà una proposta de planificació de
l’activitat preventiva.

• La proposta de planificació de l’activitat preventiva, i l’informe

• No hi ha cap termini específic per a demanar-la. Es pot fer
en qualsevol moment que la persona ho necessiti.

• TOTA la informació mèdica és confidencial.
• A inicis del 3r trimestre de curs, és convenient posar-se en
contacte amb la metgessa de treball del Servei Territorial per
tal de demanar la revisió de l’adaptació de lloc de treball.

de valoració mèdica es traslladaran a la persona interessada en
un termini de dos mesos màxim, per tal que aquesta faci les
al·legacions que consideri oportunes, en el termini de 10 dies.

• Les persones que tenen una adaptació de lloc de treball

arribar aquesta proposta de planificació i les al·legacions que en el
seu cas hagi fet la persona interessada a l’interlocutor del Comitè
de Seguretat i Salut que correspongui. En el cas que per acord del
Comitè de Seguretat i Salut s’hagi proposat alguna modificació,
aquesta es recollirà a l’acta del Comitè.

de treball, sigui quina sigui la seva situació administrativa.

tenen un torn específic dins les adjudicacions d’estiu.

• Totes les persones que són treballadors/es del Departament
• La Direcció dels Serveis Territorial o la Direcció de Serveis farà d’Ensenyament tenen dret a demanar una adaptació de lloc

• La Direcció dels Serveis Territorials comunicarà la planificació
definitiva a les unitats responsables d’aplicar les mesures
preventives per tal que s’apliquin i se’n faci el seguiment.

• La Inspecció Educativa, així com les unitats orgàniques directa-

ment implicades, vetllaran per l’execució de les mesures preventives
acordades.

• El Servei de Gestió de Recursos i Mesures de Seguretat i
Salut s’encarregarà d’establir els procediments d’actuació
per a l’execució i seguiment de les mesures preventives.
Informarà al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del grau
d’implementació de les mesures preventives.

• El període entre la presentació de la sol·licitud d’adaptació
de lloc de treball fins a donar a conèixer la planificació de les
actuacions al Comitè de Seguretat i Salut no serà superior
als 6 mesos, llevat de situacions excepcionals, degudament
justificades.

• Una vegada el Servei o Secció de Prevenció de Riscos Laborals

USTEC·STEs

tingui coneixement de les actuacions dutes a terme, comprovarà
l’efectivitat de les mesures preventives aplicades i determinarà,
si cal, noves actuacions.”
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