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1. Què s'aconseguix amb la formació del personal empleat públic
La formació en prevenció de riscos laborals capacita al personal empleat públic per a
exercir sense riscos, quan siga possible, el seu lloc o determinades tasques, o amb
riscos pràcticament controlats, seguint per a això les instruccions de treball, de manera
verbal o per escrit, i amb els mitjans posats a la seua disposició.
2. On es regula la formació que ha de rebre el personal empleat públic
La formació en prevenció de riscos laborals ve regulada en l'article 19 de la Llei 31/95,
de 8 de març de 1995, per la qual s'aprova la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
3. Sobre què hem de formar el personal empleat públic
La formació haurà d'estar centrada específicament en el lloc de treball o tasques i/o
funcions de cada personal empleat públic, adaptar-se a l'evolució dels riscos i a
l'aparició d'uns altres de nous i repetir-se periòdicament, si fóra necessari.
Està classificada en diferents blocs:
-Formació de prevenció de riscos de caràcter bàsic
-Formació de prevenció de riscos de caràcter específic, centrada en el lloc de
treball.
-Formació exprofés, en funció de les necessitats de l'organització, per obligacions
legals, etc.
4. A qui hem de formar
A tot el personal empleat públic. El responsable jeràrquic garantirà que tot el personal
empleat públic a càrrec seu reba una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada en
matèria preventiva, tant en el moment de la seua contractació, siga quina siga la
modalitat o duració d'esta, com quan es produïsquen canvis en les funcions que
exercisca o s'introduïsquen noves tecnologies o canvis en els equips de treball.
5. Quan hem de formar el personal empleat públic
Tal com hem indicat la formació ha de ser prou i adequada i s'ha de mantindre
actualitzada després de l'aparició de nous riscos.
La formació inicial, prèvia incorporació al seu lloc de treball, haurà de ser la formació de
caràcter bàsic, llevat que el Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi
determina una altra cosa.
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La formació centrada en el lloc de treball, haurà de contemplar els riscos existents, les
causes de dany laboral produït i les mesures de prevenció previstes per al seu control.
Per a això s'hauran de considerar sessions permanents de formació específica en el
lloc de treball.
6. Com proporcionem una oferta formativa adequada al personal empleat públic
La formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals ha de ser planificada
pel Servici de Prevenció de Riscos Laborals, proporcionada a tot el personal empleat
públic a través del l'Institut Valencià d'Administracions Públiques (IVAP) i el Servici de
Formació del Professorat junt amb els CEFIRES corresponents. Sent fonamental la
col·laboració de l@s responsables jeràrquics, les subsecretàries o els departaments de
personal dels organismes autònoms.
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