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La prevenció de riscos laborals no comporta una imposició a l’empresari, és una opor-
tunitat que es tradueix en la millora de la productivitat, reducció dels accidents laborals i 
augment de l’eficiència dels seus processos i, amb  això, la seva competitivitat.

Tots els agents que intervenen en la prevenció de riscos laborals, en general, i els empre-
saris i les organitzacions empresarials, en  particular, tenen un objectiu comú: la reducció de 
la sinistralitat  laboral i, en conseqüència, que el treball es dugui a terme en entorns segurs 
i  saludables.

De moment, aquest treball de tots, afortunadament, està donant els seus fruits. Com 
és sabut, en els últims anys, a Espanya els índexs de sinistralitat s’estan reduint de mane-
ra sostinguda. Prenent com a referència els índexs de sinistralitat dels anys 2000 i 2010, 
s’observa que els índexs de sinistralitat laboral a Espanya s’han reduït, en termes generals, 
en més d’un 50%.

L’objectiu final de la prevenció de riscos laborals és reduir els riscos en l’acompliment del 
lloc de treball i tenir entorns de treball més segurs i saludables, però hi ha altres beneficis 
que s’han de tenir en compte. La millora de la salut i la seguretat dels treballadors comporta 
resultats positius en la productivitat de les empreses, a més d’una reducció important dels 
costos empresarials.

Des del punt de vista purament econòmic, l’any 2008 es van produir a Espanya, segons 
dades de l’Observatori Estatal de Condicions de Treball de l’Institut Nacional de Seguretat i 
Higiene en el Treball, 895.679  accidents de treball que van comportar uns costos laborals 
de 8.500 milions d’euros, això sense tenir en compte altres costos indirectes. Altres dades, 
concretament de l’“Anàlisi de costos d’accidents de treball”, realitzada per l’Associació de 
Mútues d’Accidents de Treball (AMAT), estimen que les empreses van suportar un cost total 
l’any 2011 d’accidents de treball i malalties professionals de més de 19.000 milions d’euros, 
és a dir, un 1,77 % del producte interior brut (PIB) espanyol.

Aquestes dades ens deixen entreveure la importància econòmica que té la prevenció de 
riscos laborals. La prevenció d’accidents de treball traspassa l’àmbit de les exigències legals, 
per convertir-se en una variable econòmica que cal tenir en consideració.

La planificació de les diferents activitats preventives destinades a eliminar, reduir o mini-
mitzar els riscos, aplicades adequadament, comporta, en conseqüència, una inversió rendi-
ble per a les nostres empreses, tant des del punt de vista humà com econòmic. En atenció a 
tots aquests beneficis, la majoria de les empreses espanyoles ja han integrat la prevenció de 
riscos laborals en el si de les seves organitzacions.

Malgrat la difícil situació socioeconòmica actual, les nostres empreses han de seguir tre-
ballant, com ho estan fent des de fa molts anys, per continuar reduint la sinistralitat laboral. 
Això no implica que una millora contínua de la prevenció comporti més esforços econòmics, 
sinó que és necessari que es rendibilitzin adequadament les inversions ja realitzes durant 
tants anys.

No es poden crear més problemes i esforços econòmics als empresaris, ni desbordar els 
límits de la prevenció de riscos laborals. Cal evitar la imposició d’obligacions preventives 
desproporcionades a les empreses, corregir l’excés d’exigències en les obligacions legals 
imposades, solucionar la burocratització actual i facilitar el compliment de les obligacions 
legals a les empreses aprofitant la transferència de projectes i bones pràctiques.
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NOTÍCIES

La Confederació 
Granadina d’Empresaris 
(CGE) desenvolupa un 
programa per ajudar les 
empreses a detectar 
les seves carències en PRL
Inclou l’elaboració de divers 
material tècnic adreçat a més 
de 10.000 usuaris

La Confederació Granadina 
d’Empresaris ha desenvolupat un 
programa per ajudar les pimes 
de la província a implantar el 
seu model de gestió de prevenció 
riscos laborals (PRL), que inclou 
l’elaboració de divers material 
tècnic adreçat a més de 10.000 
usuaris, entre empresaris i treba-
lladors.

La iniciativa, finançada per la 
Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales (amb la qual 
col·labora la CGE), ha facilitat 
a les petites i mitjanes empreses 
de Granada un complet servei 
d’informació especialitzat, que 
els serveix d’ajuda per fixar-se 
nous objectius i millorar els cos-
tos dels seus plans de gestió de 
la prevenció.

Mitjançant aquest projecte, 
empresaris i treballadors han po-
gut canalitzar els seus dubtes, 
suggeriments i les seves consul-
tes en aquesta matèria, per mitjà 
del Gabinet de Prevenció de Ris-
cos Laborals de la CGE.

En la convocatòria de l’any 
2011, la CGE va dur a terme un 
«Estudi DAFO de situació de la 
gestió de la prevenció de riscos 
laborals en la pime de Granada», 

els resultats del qual s’han reco-
llit i avaluat en aquest exercici 
2012. Segons explica Luis Ariba-
yos, secretari general de la CGE, 
«l’estudi ha revelat que una gran 
part de les empreses granadines 
recorren a serveis de prevenció 
aliens per a la gestió de riscos, 
així com que la reducció del 
nombre d’accidents laborals se-
gueix sent un dels objectius prin-
cipals dels empresaris». 

D’altra banda, dins del pro-
grama «Prevenga», la Fundación 
para la Prevención de Riesgos 
Laborales i la CGE han editat 
divers material, com un progra-
mari d’«Autoavaluació de les 
condicions de treball», el «De-
càleg preventiu de l’empresa de 
Granada» (que serveix de marc 
per a l’adaptació d’una política 
preventiva eficaç), o el portal 
web del Gabinet de PRL de la 
CGE. Tot aquest material, en els 
seus diferents formats, permet a 
empresaris i treballadors verifi-
car el nivell d’implantació de la 
Llei de prevenció de riscos labo-
rals en les seves companyies, ha 
informat la CGE en una nota.
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La Federació 
d’Organitzacions 
Empresarials Soriana 
(FOES) ha celebrat 
una nova jornada 
informativa sobre la 
seguretat i salut 
en el treball

Els riscos psicosocials 
inherents al treball i la Cam-
panya Europea d’Inspecció 
2012 van ser els temes que 
van protagonitzar la ses-
sió.

La ponència sobre els ris-
cos psicosocials en l’àmbit 
laboral va obrir la sessió de 
la Jornada Informativa so-
bre Seguretat i Salut en el 
Treball organitzada per la 
Federació d’Organitzacions 
Empresarials Soriana 
(FOES). Beatriz Almazán 
Oteo, tècnica superior de 
prevenció de riscos laborals 
de la Societat de Prevenció 
Fraternitat Muprespa, va ex-
posar en la seva intervenció 
els diversos tipus de riscos 
psicosocials existents, la 
normativa vigent, les mesu-
res preventives d’aplicació 
a cada cas, etc.

Sobre l’enquesta elabo-
rada a finals de l’any 2011 
per l’Agència Europea per 
a la Seguretat i Salut en el 
Treball, es va destacar que 
l’estrès laboral és un dels 
principals problemes per 
a la salut i la seguretat a 
què ens enfrontem a Euro-
pa. Això representa un cost 
enorme tant en patiment 
humà com en perjudicis 
econòmics, i afecta la salut 
i la seguretat de les perso-
nes, però també la salut de 
les organitzacions i de les 
economies nacionals.
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Quatre fàbriques de Bayer han estat guardonades amb 
el Premi de Seguretat que atorga anualment la Federació 
Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE)

El Congrés Internacional de 
Prevenció de Riscos Laborals 
escull Saragossa per 
celebrar-hi l’edició de 2014
Saragossa serà la seu del Congrés Internacional de Preven-
ció de Riscos Laborals l’any 2014. En l’edició d’aquest any 
2012, hi han assistit 1.600 persones i s’hi han dut a terme 
més de 80 ponències de manera simultània

La capital aragonesa ha estat escollida seu 
del Congrés Internacional de Prevenció de Riscos 
Laborals per a l’any 2014. Es realitza de manera 
alternativa un any a Santiago de Xile i un altre en 
una població espanyola. En aquest fòrum, que se 
celebra durant tres jornades, hi han assistit, en 
l’última edició de 2012, unes 1.600 persones, i 
s’hi han celebrat més de 80 ponències de forma 
simultània.

El director general de Treball, Jesús Divasson, 
creu que la celebració d’aquest congrés a Sara-

gossa suposa «un clar compromís del Govern 
d’Aragó amb la prevenció de riscos laborals i 
una conscienciació de la importància d’aquesta 
qüestió». Jesús Divasson ha remarcat que «in-
vertir en prevenció de riscos laborals és fer-ho 
en treballadors més segurs, que tinguin con-
dicions de treball més adequades». Considera 
que això repercuteix en el fet que «l’empresa 
sigui més productiva».

Les fàbriques premiades estan situades a La 
Felguera (Astúries), Alcalá de Henares (Madrid), 
Tarragona i Barcelona. Aquests premis reconeixen 
les empreses de la indústria química de més de 50 
treballadors que van obtenir un índex de freqüència 
zero, és a dir, que no van enregistrar cap accident 
amb baixa durant 2011. Juan Patau, cap de segu-
retat de Bayer Material Science, va assenyalar que 
«És una gran satisfacció recollir aquests premis en 
nom de Bayer, ja que suposen un reconeixement al 
treball diari en les nostres fàbriques i ens motiven 
per continuar mantenint la seguretat com la nostra 
prioritat principal».

Per a Bayer, la salut i seguretat dels empleats 
en el seu lloc de treball és un objectiu absoluta-
ment prioritari. Amb la premissa de mantenir un 
entorn de treball segur, la companyia treballa cons-
tantment en iniciatives que assegurin que tots els 
treballadors sàpiguen com evitar i prevenir els ac-
cidents laborals. Cada any se celebra el «Dia de 
la Seguretat» amb la finalitat de sensibilitzar tots 
els empleats i contractistes en la importància de 
mantenir els més alts estàndards en matèria de se-
guretat. A més, tots els centres organitzen, durant 
la resta de l’any, jornades de formació i programes 
de protecció en el treball.
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NOTÍCIES

L’Associació d’Empresaris de Tecnologies de la Informació 
i Comunicació d’Andalusia (ETICOM) i la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales intenten evitar a més de 
400 empreses l’«insomni tecnològic»

ETICOM adverteix sobre els hàbits perjudicials per a la salut dels 
professionals de les tecnologies de la informació i les comunica-
cions (TIC)

La Confederació d’Empresaris de Galícia (CEG) va formar un 
centenar de professionals que treballen en el camp de la 
prevenció de riscos laborals

L’entitat considera una tasca prioritària la millora de les condicions de treball 
i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors

En una nota conjunta d’ambdues entitats, s’ha 
afirmat que aquesta malaltia creixent és un tipus 
d’alteració del son que s’atribueix a persones que 
utilitzen aparells electrònics abans de dormir, 
l’exposició de les quals a la llum artificial dels dis-
positius elimina l’alliberament de la melatonina, 
l’hormona que fomenta el son i que pot provocar 
trastorns cardíacs i del son.

Així mateix, ETICOM i la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales han informat i han 
conscienciat sobre «els hàbits perjudicials dels pro-
fessionals del sector TIC que puguin patir aquesta 
malaltia, com d’altres riscos per a la seva salut». 
Tot això es durà a terme a través de diverses eines 
de difusió, entre les quals hi ha un butlletí sobre 

prevenció de riscos laborals.

En aquest sentit, el director d’operacions 
d’ETICOM, José Luis Marijuan, ha afirmat que es 
busca «reforçar la nostra política de prevenció en 
un sector en el qual cada vegada hi ha més treba-
lladors que corren el risc de patir lesions físiques 
o malalties».

De la mateixa manera, ha assegurat que la inicia-
tiva «obeeix a un fort compromís amb els treballa-
dors del sector TIC, i amb l’objecte de contribuir 
a millorar la salut laboral del sector, no només ad-
vertint sobre els riscos, sinó informant sobre noves 
mesures tecnològiques per al treballador».

La Confederació d’Empresaris de Galícia va ce-
lebrar diverses accions formatives vinculades a la 
prevenció de riscos laborals. En aquests semina-
ris es van tractar aspectes tan rellevants com la 
coordinació d’activitats empresarials, en particular 
la coordinació de la seguretat i salut en les obres 
de construcció. També es va desenvolupar la me-
todologia de com es duu a terme una avaluació 
dels riscos psicosocials en el marc de l’empresa, 
mitjançant la utilització de factors com la càrre-
ga mental, l’autonomia temporal, el contingut del 
treball, la definició de rol o la supervisió i partici-
pació. Es va incidir igualment en la implantació de 
sistemes de gestió de prevenció de riscos laborals i 
en la importància de la realització de les auditories 
que exigeix la llei.

Aquests seminaris donen continuïtat a les inicia-
tives de formació que la Confederació d’Empresaris 
de Galícia desenvolupa cada any. L’objectiu és for-
mar els membres dels departaments de prevenció 
de riscos de les empreses gallegues, i també els 
treballadors interessats en aquestes matèries es-
pecífiques, amb la col·laboració d’experts en ca-
dascun dels diferents aspectes que s’hi tracten.

Des de la CEG es considera que la millora de les 
condicions de treball i la protecció de la seguretat i 
salut dels treballadors representen una tasca prio-
ritària per als empresaris.
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ENTREVISTA A JOSÉ BOLAÑOS PULIDO

Responsable de Prevenció de Riscos Laborals de 
SIEMENS, S.A.

Acció Preventiva (AP).-Quan 
es va aprovar la llei, es va con-
siderar la prevenció com un cost 
afegit i sense una contrapresta-
ció, ha canviat aquesta percep-
ció en l’empresari espanyol?

Sens dubte ha canviat, enca-
ra que el canvi està sent llarg i 
procel·lós. La transposició de 
la Directiva marc 89 va compor-
tar una allau de novetats legis-
latives, 23 reials decrets en dos 
anys. Aquest al·luvió de normes 
va provocar un col·lapse a l’hora 
d’integrar el contingut legislatiu 
en les empreses. Ara, després 

d’un gran esforç de totes les 
parts implicades, és difícil tro-
bar empreses, llevat de les pe-
tites, que no disposin d’un sis-
tema de gestió certificat, riscos 
avaluats, procediments, etc. Tot 
això ha suposat un canvi en la 
percepció de l’empresari, que 
ha assumit la PRL com un cost 
necessari amb retorns tangibles 
en l’increment dels nivells de 
protecció.

AP.- En l’informe Durán es 
va destacar que hi havia una 
burocratització excessiva en 
l’aplicació de les normes sobre 

PRL, ha afectat aquesta situació al 
model de gestió preventiu en les 
empreses?

Ha afectat i seguirà afectant. 
La burocratització excessiva con-
sumeix recursos humans i temps. 
Tots hem contribuït a aquesta 
burocratització, que en molts ca-
sos té l’origen en un concepte de 
gestió defensiva de la prevenció, 
en particular quan ens endinsem 
en la coordinació empresarial i 
en les responsabilitats derivades 
en cas d’accident de treball. Sóc 
pessimista, mentre no es repren-
guin dues de les 74 propostes de 

INICIATIVES TEMÀTIQUES

JOSÉ BOLAÑOS PULIDO. SIEMENS, S.A.



«L’aportació 
dels serveis 
de prevenció 

aliens ha estat 
enriquidora 
en general; 

en molts 
casos han estat 
catalitzadors 

i amplificadors 
de coneixement 

i bones 
pràctiques»

«L’obtenció 
d’una certifica-
ció d’auditoria 

basada en 
un estàndard 
internacional 

pot ser un 
element 

diferenciador 
en el mercat per 
a les empreses»

INICIATIVES TEMÀTIQUES
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l’informe esmentat: homogeneïtzar 
i aclarir l’ambigua i dispersa regu-
lació de la coordinació d’activitats 
empresarials, i el múltiple règim 
sancionador derivat de les infrac-
cions de PRL.

AP.- Gran part de l’activitat pre-
ventiva de les empreses a Espanya, 
la duen a terme els serveis de pre-
venció aliens, quina opinió té vostè 
d’aquestes entitats acreditades?

L’aportació dels serveis de pre-
venció aliens ha estat enriquidora 
en general; en molts casos han es-
tat catalitzadors i amplificadors de 
coneixement i bones pràctiques. El 
protagonisme de l’empresari, en 
aquest sentit, no té per què dismi-
nuir per escollir aquesta forma de 
gestió.

AP.- La implantació i el des-
envolupament de la prevenció de 
riscos en les empreses, exigeixen 
seguir un estàndard determinat, 
o l’empresa pot complir aquesta 
obligació mitjançant un desenvolu-
pament no estandarditzat?

La regulació actual no exigeix 
seguir un estàndard determinat. La 
llei, les seves normes de desplega-
ment i les guies de l’INSHT conte-
nen prou instruments i eines per 
integrar, implantar i desenvolupar la 
matèria de PRL en les nostres em-
preses. Tanmateix, és recomanable 
fer servir un estàndard internacional 
per dur a terme aquesta integració, 
sobretot en empreses l’activitat de 
les quals es desenvolupa en altres 
països.

AP.- Podria explicar-nos, suc-
cintament, les característiques 
del sistema de prevenció de Sie-
mens?

Siemens va obtenir la primera 
certificació sobre el seu sistema 
de gestió l’any 2003. Podem par-
lar d’un sistema de gestió conso-
lidat, basat en la col·laboració 
amb els treballadors i el negoci en 
si. El nostre sistema està dissen-

yat per complir la legislació local 
i els requeriments dels estàndards 
internacionals. En relació amb els 
treballadors, es caracteritza per 
oferir uns nivells de protecció de 
la salut per sobre dels criteris le-
gals mitjançant el nostre programa 
de benestar integral de salut per 
a empleats. Respecte al negoci, 
per ser-ne un element facilitador 
(gestió de projectes, procediments 
de treball, etc.). Destaca, així ma-
teix, per la seva adaptabilitat als 
requeriments dels nostres clients, 
i per la senzilla aplicació per part 
dels nostres subcontractistes. 
L’aplicació del nostre sistema de 
gestió de prevenció contribueix a 
impulsar la nostra política de sos-
tenibilitat i a ajudar que la iniciati-
va de la nostra CEO, Rosa García, 
de fer de Siemens el millor lloc per 
treballar (GPTW), s’aconsegueixi 
en poc temps.

AP.- Com s’ha dut a terme la 
seva implantació a l’empresa?

Tenim un sistema d’implantació 
contínua que es va adaptant a les 
noves realitats empresarials, als 
canvis que es produeixen en la nos-
tra organització i a les noves for-
mes de treballar i avenços tecno-
lògics que suposen poder treballar 
en qualsevol lloc, nous riscos, etc. 
Després de l’anàlisi inicial l’any 
2000, i la constitució del grup de 
treball en el qual hi havia repre-
sentada tota l’empresa, negoci i 
treballadors, es van definir objec-
tius i terminis per obtenir la cer-
tificació de l’auditoria legal l’any 
2003. Durant aquest temps, i en 
diferents fases, es va dissenyar el 
sistema gestió, que va ser aprovat 
per la direcció, i es van definir les 
responsabilitats. Igualment, es van 
dotar els recursos necessaris i es 
va integrar el sistema fonamental-
ment mitjançant jornades de sen-
sibilització i formació en tots els 
aspectes de la prevenció.
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PROJECTES CEOE - FUNDACIÓN PRL

PROGRAMA DE COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS (PCAE) PER A LA 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. DI-0005/2011

En el desenvolupament de l’acció que s’està exe-
cutant en aquest exercici, s’han registrat 611 noves 
empreses, la qual cosa comporta un total de 639 
centres de treball en els quals s’aplica el Programa 
de coordinació d’activitats empresarials (PCAE).

L’actuació de l’Assistència tècnica per a empre-
ses ha efectuat, del començament d’any ençà, 43 
visites a més de 100 empreses, en les quals s’ha in-
format sobre la utilitat i el funcionament de PCAE.

Com a exemple destacable d’institució que està 
implementant progressivament el Programa PCAE 
als seus centres de treball, cal assenyalar l’Estat 
Major de l’Exèrcit de l’Aire que, igual que en les jor-
nades de presentació dutes a terme a la bases de 

Saragossa i Tablada (Sevilla), està presentant les 
utilitats de l’eina als serveis de prevenció de la resta 
de bases aèries en tot el territori nacional.

En el desenvolupament de l’actuació i Difusió 
del Programa PCAE, els propers 16 i 25 d’octubre, 
a la seu central de CEOE, i el 22 de novembre a 
la seu de la Confederació d’Associacions Empre-
sarials de Balears respectivament, s’hi celebraran 
jornades de presentació adreçades a empreses en 
general, amb l’objectiu de mostrar els avantatges 
en la millora de la gestió en l’àmbit de la PRL. El 
registre d’assistència a aquestes jornades es pot fer 
mitjançant el lloc web http://www.pcae.es.

ESTUDI SOBRE ELS COSTOS DE LA NO-PREVENCIÓ. ANÀLISI I RESULTATS (III). 
DI-0004/2011

A principis d’aquest exercici, van començar les 
labors de depuració de la base de dades procedent 
de les respostes que les empreses van proporcionar, 
durant l’últim trimestre de 2011, al qüestionari en lí-
nia allotjat en l’Aplicació d’Intel·ligència de Negoci. 
Una vegada superada aquesta etapa, es va empren-
dre el tractament estadístic de la informació; primer 
es va efectuar una anàlisi descriptiva i, a continua-
ció, una explotació mitjançant una anàlisi inferencial 
amb la finalitat d’obtenir informació agrupada per 
costos per treballador i any, no solament per a in-
versions en prevenció de riscos laborals, sinó també 
per als costos derivats dels accidents de treball i 
malalties professionals.

Paral·lelament, s’ha elaborat el model d’informe 
d’empresa que  s’aplicarà per retornar la informació 
a cadascuna de les empreses participants que així 

ho autoritzin expressament. En aquests informes es 
presentaran les dades facilitades i el seu posicio-
nament respecte de la base de dades total de la 
mostra de l’estudi.

En l’actualitat, ja s’ha iniciat la fase de treball 
de camp qualitatiu amb sis entrevistes en profun-
ditat i un grup de discussió per posar en valor els 
resultats obtinguts, incorporant-hi informació de 
context, i duent a terme una anàlisi de casos dels 
quals s’identificaran exemples de bones pràctiques 
en matèria preventiva.

També s’està avançant en la preparació de la jor-
nada de presentació de resultats i elaboració dels 
informes finals, per difondre els resultats i les con-
clusions de l’estudi.

PROJECTES IMPULSATS PER CEOE I 
FINANÇATS PER LA FUNDACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES
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AGÈNCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS 
INFORMATIVES SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. DI-0006/2011

Per debatre les necessitats de les empreses pel 
que fa a la prevenció de riscos laborals, s’han dut a 
terme dues reunions de grup d’experts. El primer, 
amb la participació de representants dels sectors 
d’envasos, embalatges i reciclatge, i el segon, amb 
representants dels sectors d’hoteleria, turisme, oci i 
espectacles. Com a resultat d’aquestes reunions de 
grup, s’ha redactat una proposta de continguts molt 
satisfactòria.

Finalment, s’han organitzat unes jornades sec-
torials del vidre, aigua, i mútues, en les quals s’han 
exposat les utilitats, l’abast i els avantatges de 
l’Agència Virtual quant a les tasques d’informació 
i formació dels treballadors. També s’han celebrat 
convocatòries en les organitzacions territorials de 
Cantàbria i València per presentar l’eina.

ANÀLISI DE LA PERCEPCIÓ EMPRESARIAL EN MATÈRIA D’IDENTIFICACIÓ I AVA-
LUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS. OBSERVACIÓ SOBRE CRITERIS I NECESSI-
TATS METODOLÒGICS. DI-0007/2011

Amb la finalitat de fer l’informe sobre els criteris 
o les característiques metodològics als quals hau-
ria d’atendre el desenvolupament d’un procés eficaç 
d’identificació i avaluació de riscos, es va executar 
una anàlisi teòrica i conceptual sobre els riscos psi-
cosocials i la seva incidència en les empreses.

De manera complementària, es van dur a terme 
diverses entrevistes en profunditat amb responsa-
bles de prevenció, grups de discussió en els quals 
van participar mútues, organitzacions empresarials 
i empreses, i un grup d’experts d’alt nivell, per apro-
fundir en el tema dels riscos psicosocials en l’àmbit 
empresarial.

Els resultats s’han analitzat per estructurar les 
conclusions d’acord amb els objectius plantejats en 
la recerca. Per tal de difondre’l, l’estudi s’editarà en 
paper i format electrònic.

El proper dia 24 de novembre, CEOE organitzarà 
una jornada de presentació per donar a conèixer 
l’estudi i les seves conclusions. A més, es duran a 
terme dues taules rodones, la primera amb repre-
sentants de mútues i serveis de prevenció aliens, i la 
segona, amb representants d’alguns sectors priori-
taris com ara els serveis sociosanitaris, el transport 
i les telecomunicacions.

ORGANITZACIÓ I DIVULGACIÓ GENERAL DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. DI-0008/2011

Se segueixen desenvolupant les tasques de man-
teniment i implantació de noves seccions i contin-
guts dels llocs web de prevenció de riscos laborals.

El calendari d’esdeveniments per a la divulgació 
de la PRL en l’empresa es desenvolupa segons el 
calendari previst:

5 de juliol de 2012. Seminari «Estratègia i gestió 
dels trastorns musculoesquelètics en l’Administració 
i l’entorn empresarial».

25 de juliol de 2012. Jornada tècnica amb res-
ponsables de PRL de les organitzacions territorials 

autonòmiques per a la coordinació de les activitats 
preventives en les organitzacions empresarials de 
CEOE.

26 de setembre de 2012. Seminari: «La formació 
en prevenció de riscos laborals en l’àmbit empresa-
rial».

Al desembre es preveu que se celebri una jornada 
tècnica amb responsables de PRL de les organitza-
cions territorials autonòmiques per a la coordinació 
de les activitats preventives.
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PUNT DE VISTA

LA INTEGRACIÓ DEL 
SISTEMA DE GESTIÓ 
DE LA PREVENCIÓ EN 
L’EMPRESA ÉS UN 
REQUISIT PRIORITARI

«Hi ha estàndards, amb la certificació corresponent, que són complicadís-
sims i, a més, no hi ha garanties que s’estigui fent una integració correcta 
de la prevenció per evitar els accidents»

LA INTEGRACIÓ DEL SISTE-
MA DE GESTIÓ DE LA PREVEN-
CIÓ EN LES PIMES

Si en si mateixa és complexa 
i burocràtica la integració de la 
prevenció en el sistema de ges-
tió de l’empresa, la dificultat per 
a les pimes és més que evident. 
Mar Durán Cruz, responsable 
del servei de prevenció de riscos 
laborals de COFARES, recomana 
sobre això: «El que necessiten la 
pime i la micropime és la sim-
plificació de la normativa. Tenir 
un sol document que pugui eng-
lobar tota l’activitat preventiva 
que una petita empresa ha de 
realitzar, seria molt útil per a les 
petites empreses».

Concepción Martín de Bus-
tamante, directora del servei 
mancomunat de prevenció de 
riscos laborals de Telefónica, 
no és del parer que les pimes 
trobin dificultats a l’hora de po-

der beneficiar-se de les bones 
pràctiques dutes a terme en 
les grans empreses. Segons la 
seva opinió «El respecte per la 
persona i la preocupació pel seu 
benestar són independents del 
nombre de persones que formen 
les organitzacions. La prevenció 
es pot fer molt bé, amb sentit 
comú i amb serietat en el com-
promís».

ELS SERVEIS DE PREVEN-
CIÓ ALIENS (SPA)

És generalitzada la controvè-
rsia que l’eficàcia d’un servei de 
prevenció aliè està molt per sota 
de la d’un servei de prevenció 
propi. Mar Durán Cruz és elo-
qüent sobre això quan li pregun-
tem directament sobre aquesta 
qüestió: «Un servei de prevenció 
propi sempre és més eficaç que 
un servei de prevenció aliè, tot i 
que no per aquest motiu es va-
loren menys aquests últims».

I quan diu que no per aquest 
motiu es valoren menys els ser-
veis de prevenció aliens, ho fa 
amb coneixement de causa, ja 
que reconeix que: «A COFARES 
tenim un SPA contractat, i són 
indispensables». Javier Serra-
nos López, gerent del servei 
de prevenció mancomunat de 
Zardoya- Otis, reconeix la utili-
tat d’aquestes empreses: «Per 
l’activitat de la companyia, 
s’està obligat a tenir un ser-
vei de prevenció propi, això no 
vol dir que puntualment no es 
disposi de serveis de prevenció 
aliens».

De manera indirecta es pot 
inferir que Concepción Martín 
de Bustamante no comparteix 
l’opinió dels seus companys 
d’entrevista. Quan li preguntem 
què canviaria de les diferents 
modalitats organitzatives de la 
gestió de la prevenció definides 
per les normativa espanyola, 
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la seva resposta no ofereix cap 
dubte: «S’haurien d’incentivar 
i promocionar els serveis de 
prevenció propis, inclòs el de 
medicina del treball, ja que per-
meten, com a recurs propi, més 
proximitat al problema».

Mar Durán Cruz reconeix la 
dependència de l’empresa es-
panyola dels SPA: «L’assumpció, 
per part de l’empresari de 
l’organització preventiva de 
l’empresa, és complicada, per-
què, habitualment, no té els mi-
tjans per desenvolupar-la», però 
afirma que «és imprescindible 
que la direcció ajudi a integrar 
tota l’activitat preventiva dins 
dels diferents departaments i 
dins de les diferents activitats i 
processos (...)».

LA INTEGRACIÓ DE LA 
GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS EN 
L’EMPRESA

La gestió integrada de la pre-
venció és el procés mitjançant el 
qual l’empresa desenvolupa el 
conjunt d’activitats preventives 
establertes de conformitat amb 
una determinada planificació, 
les executa a través dels mitjans 
organitzatius de què disposa 
i n’avalua el resultat desenvo-
lupant les accions correctores 
necessàries per adequar-los a 
les exigències que estableixen 
la normativa preventiva i el con-
junt de requisits establerts pel 
sistema. Per a José María de 
Bona Numancia, sotsdirector 
de prevenció laboral d’Iberia, 
la integració de la prevenció 
en l’estructura organitzativa 
de l’empresa és un concepte 
complex, i ofereix la seva ver-
sió pràctica de l’assumpte de 
la forma següent: «La integra-
ció de la prevenció en l’empresa 
s’ha d’entendre com un asses-
sor al qual l’empresa recorre, 
i no que el servei de prevenció 

sigui el que va darrere dels co-
mandaments i de l’estructura 
per aconseguir que s’assoleixin 
els objectius que requereix la 
prevenció de riscos laborals».

Una altra forma d’entendre 
la integració de la prevenció en 
l’empresa és la que reflecteix 
Concepción Martín de Busta-
mante: «El més important és el 
mateix sistema de gestió amb 
la política preventiva configura-
da, els comitès provincials de 
seguretat i salut, l’avaluació de 
riscos feta per processos i tas-
ques, lògicament amb la parti-
cipació de la representació so-
cial, a més del compromís de 
revaluar cada cinc anys».

José María de Bona Numan-
cia no considera important la 
integració de la prevenció en 
els objectius estratègics en 
l’empresa: «Per a algunes em-
preses, la gestió de la prevenció 
de riscos laborals figura dins 
dels objectius estratègics. No 
és el cas d’Iberia, perquè con-
siderem que la prevenció és un 
assumpte tan bàsic, que el fet 
d’aparèixer com un objectiu es-
tratègic significaria que caldria 
recordar-lo, i haver de recordar-
lo implicaria un mal enfoca-
ment de com ha de funcionar la 
prevenció dins de l’empresa».

NORMES ESTANDARDITZA-
DES DE GESTIÓ I DOCUMEN-
TACIÓ DE LA PRL

En el mercat hi ha un bon 
nombre d’empreses especialit-
zades de consultoria que ofe-
reixen «sistemes de prevenció» 
que no són altra cosa que eines 
de gestió i documentació per a 
les empreses basades en proce-
diments estandarditzats, i que 
segueixen una metodologia de-
terminada similar a la que con-
tenen les «normes tècniques». 
Per a Concepción Martín de 

Bustamante: «Hi ha estàndards 
que amb la certificació és com-
plicadíssima la gestió, i no hi ha 
garanties que s’estigui fent una 
gestió correcta de la integració 
de la prevenció per evitar els ac-
cidents».

Mar Durán Cruz, creu que 
malgrat que aquestes moda-
litats de gestió de la prevenció 
de riscos laborals estan desen-
volupades per entitats de nor-
malització i certificació interna-
cionals, «la seva finalitat és el 
compliment de la normativa le-
gal, és a dir, la normativa espan-
yola, per la qual cosa no entrarà 
en conflicte en cap cas (...)».

LA QUALIFICACIÓ DELS 
RESPONSABLES DE LA PRE-
VENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
EN L’EMPRESA ESPANYOLA

No hi ha cap dubte sobre la 
importància de la qualificació 
dels professionals per poder 
desenvolupar una bona gestió 
en prevenció de riscos laborals 
en les empreses. Javier Serranos 
López creu que la formació dels 
especialistes en PRL a Espanya 
és bona, però reconeix que «Te-
nim molt bon nivell, tanmateix, 
en alguns casos, en l’adaptació 
pràctica, creiem que hi segueix 
havent algunes deficiències».
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AP.- Què s’entén per integra-
ció de la prevenció en l’estructura 
organitzativa de l’empresa?

És un concepte una mica com-
plex, però intentaré ser al més 
gràfic possible. La integració de 
la prevenció en l’empresa s’ha 
d’entendre com un assessor al 
qual l’empresa recorre, i no que 
el servei de prevenció sigui el que 
va darrere dels comandaments 
i de l’estructura per aconseguir 
que s’assoleixin els objectius que 
requereix la prevenció de riscos 
laborals.

AP.- En la prolixa doctrina 
sobre la prevenció, es recoma-
na que els sistemes de gestió 
de prevenció de riscos laborals 
s’integrin en les empreses com 
a objectiu estratègic, aquesta 
cultura preventiva està assumida 
per Iberia?

Per a algunes empreses, la 
gestió de la prevenció de riscos 
laborals figura dins dels objectius 
estratègics. No és el cas d’Iberia, 
perquè considerem que la preven-
ció és un assumpte tan bàsic que 
el fet d’aparèixer com un objectiu 
estratègic significaria que caldria 
recordar-lo, i haver de recordar-lo 
implicaria un mal enfocament de 
com ha de funcionar la prevenció 
dins de l’empresa. Per tant, con-
siderem que qualsevol treballador 
ha de complir la normativa que 
l’afecta en matèria de prevenció 
dels riscos laborals.

AP.- El sistema de gestió de 
PRL d’Iberia s’ha ajustat als re-

quisits establerts en una deter-
minada norma o una altra espe-
cificació tècnica de referència?

El sistema de prevenció 
d’Iberia no s’ajusta a cap nor-
ma convencional o de les que hi 
pugui haver en el mercat com a 
referència per gestionar aques-
ta activitat. Creiem que és molt 
més interessant agafar de cadas-
cuna de les normes existents allò 
que s’adapta millor a la forma 
de treballar de l’estructura de la 
companyia i definir un sistema 
propi.

AP.- Què és el que caracterit-
za la gestió de la prevenció en 
una empresa amb implantació 
internacional, multiplicitat de 
centres de treball i peculiaritats 
en l’acompliment, com és el cas 
d’una línia aèria?

La forma de gestionar una 
empresa amb la quantitat de 
centres de treball que té Iberia, 
la multiplicitat de països als 
quals vola, la quantitat d’àrees 
d’activitat en què es duu a ter-
me el seu treball, requereix una 
dosi d’humilitat per reconèixer 
o cercar les millors pràctiques 
en les empreses del sector o 
d’altres sectors, de manera que, 
en cadascun dels casos, es pugui 
presumir, o bé per disseny propi 
o bé perquè ho hem adoptat de 
tercers, que tenim la millor pràc-
tica possible.

AP.- És important validar de 
forma continuada el sistema de 
prevenció de riscos laborals en 

l’empresa, quines eines o indica-
dors s’utilitzen a Iberia?

Per validar els resultats en ma-
tèria de prevenció de riscos labo-
rals es podria acudir a múltiples 
tècniques que hi ha en el mercat, 
però Iberia prefereix anar a dades 
molt concretes. És a dir, en comp-
tes d’anar a índexs complexos i 
reconeguts doctrinalment, és pre-
ferible anar a fets molt concrets 
que estiguin relacionats amb el 
funcionament del que hem estat 
fent per reduir la sinistralitat i, en 
definitiva, defensar la salut dels 
treballadors.

AP.- Quin és el grau de co-
neixement dels treballadors de 
l’activitat preventiva duta a terme 
per l’empresa, la seva implicació 
i la compressió de les normes 
destinades a aquesta finalitat?

Creiem que el més important 
és que el treballador sàpiga allò 
que el pot afectar en el seu lloc de 
treball; és a dir, informar-lo sobre 
quins són els riscos que l’afecten 
en el seu lloc, quines accions ha 
de prendre per protegir-se i quins 
equips ha d’utilitzar.

«considerem que qualsevol treballador ha de com-
plir la normativa que l’afecta en matèria de pre-
venció dels riscos laborals (...)»

IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE 
ESPAÑA

JOSÉ MARÍA DE BONA NUMANCIA
Sotsdirector de Prevenció Laboral 
d’Iberia Líneas Aéreas
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«El que necessiten la pime i la micropime és la 
simplificació de la normativa»

COFARES

AP.- Quin és el paper dels ser-
veis de prevenció aliens en el pa-
norama de la prevenció de riscos 
laborals a Espanya?

Un servei de prevenció propi 
sempre és més eficaç que un ser-
vei de prevenció aliè, tot i que no 
per aquest motiu es valora menys 
aquests últims. A COFARES tenim 
un servei de prevenció aliè con-
tractat, i és indispensable.

AP.- Quina és la seva opinió 
sobre les diferents modalitats 
organitzatives que preveu la nor-
mativa espanyola?

L’assumpció per part de 
l’empresari de l’organització pre-
ventiva de l’empresa és complica-
da, perquè, en general, no té els 
mitjans per desenvolupar-la. En 
la majoria dels casos es contrac-
ta un tècnic superior, i que tota 
l’activitat preventiva recaigui so-
bre una sola persona és ineficaç. 
El setanta-cinc per cent de les 
empreses a Espanya tenen con-
tractats els serveis de prevenció 
aliens, una condició necessària 
però no suficient. És imprescindi-
ble que la direcció ajudi a integrar 
tota l’activitat preventiva en els 
diferents departaments i en les 
diferents activitats i processos.

AP.- El Grup de Treball creat 
en la Comissió Europea per a 
l’«Estudi sobre la normalització, 
disseny i implantació de siste-
mes de prevenció de riscos la-
borals», en les seves conclusions 
destaca el respecte a la llibertat 
de cada organització per configu-

rar el seu propi sistema de ges-
tió segons les característiques 
pròpies de l’empresa, a Espanya 
estem en línia amb aquest punt 
de vista?

A Espanya, cada organització 
és lliure d’escollir quin sistema 
de gestió li convé. Hi deu haver 
empreses que tenen un SPA o di-
ferents, o que opten per un servei 
de prevenció propi. L’Estratègia 
espanyola de seguretat i salut 
laboral té com a objectiu que 
cada empresa tingui la llibertat 
de decidir com és el sistema de 
gestió que millor s’adaptarà a les 
necessitats de la seva organitza-
ció.

AP.- Hi ha modalitats de ges-
tió de la prevenció de riscos 
laborals desenvolupats per un 
conjunt d’entitats de normalitza-
ció i certificació internacionals, 
es poden originar conflictes 
d’incompatibilitat o duplica-
cions entre les normes interna-
cionals i la reglamentació legal 
nacional?

Pel que fa a l’OSHA 18001, la 
seva finalitat és el compliment 
de la normativa legal, és a dir, la 
normativa espanyola, per la qual 
cosa no entra en conflicte en cap 
cas.

AP.- Hi ha especialistes que 
consideren que el corpus nor-
matiu en prevenció de riscos 
laborals no té l’abast necessari 
i suficient per a la petita empre-
sa i microempresa, considera 
necessària una nova norma de 

prevenció de riscos laborals es-
pecífica per a les pimes?

No. El que necessiten la pime 
i la micropime és la simplificació 
de la normativa. Tenir un sol do-
cument que pugui englobar tota 
l’activitat preventiva que una pe-
tita empresa ha de dur a terme, 
seria molt útil per a les petites 
empreses.

AP.- Quins requisits hauria 
de complir un sistema de gestió 
perquè fos eficaç en una pime?

Una programació d’activitats 
molt esquemàtica i simplificada 
en la qual inclogui, amb un voca-
bulari senzill, quines activitats ha 
de realitzar. I que aquesta progra-
mació estigui molt marcada amb 
la possibilitat de ser flexible, és a 
dir, depenent de l’organització de 
l’empresa.

MAR DURÁN CRUZ
Responsable del Servei de Prevenció
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«al final, el gran salt que cal fer és que els siste-
mes de gestió es tradueixin en unes ràtios mesu-
rables de promoció de la salut (...)»

TELEFÓNICA

AP.- Per a una empresa com 
Telefónica, quin és el paradigma 
de la gestió de la prevenció de 
riscos laborals?

El més important són els prin-
cipis d’actuació de la companyia, 
que es tradueixen en el respecte i 
compromís per les persones. Això 
implica un compromís de l’alta 
direcció, la promoció de la salut 
de les persones que treballen per 
i per a Telefónica, i el model de 
concertació amb la representació 
social. Tenim funcionant més de 
setanta comitès de seguretat i sa-
lut, i des de fa quinze anys, ens 
vam establir com a servei propi i 
mancomunat de prevenció.

AP.- Em podria descriure al-
guns exemples de bones pràc-
tiques de gestió de la prevenció 
que s’hagin desenvolupat a Tele-
fónica?

Els més importants són el 
mateix sistema de gestió corpo-
rativa amb la política preventiva 
integrada, els comitès provincials 
de seguretat i salut, l’avaluació 
de riscos feta per processos i tas-
ques, lògicament amb la partici-
pació de la representació social, 
a més del compromís de revaluar 
cada cinc anys, diferencial que 
no estableix la llei. També, i as-
sociats a l’avaluació de riscos, 
l’establiment de les mesures pre-
ventives i la formació. I dins del 
seguiment de la planificació pre-
ventiva anual, es porten molt de-
tallats quins cursos s’imparteixen 
en funció dels riscos. Això ens 
permet que, gràcies a les noves 

tecnologies, tinguem tota la in-
formació a disposició de tota 
l’organització. Periòdicament, 
amb les diferents campanyes, es 
recorda als empleats el tema de 
la prevenció.

AP.- Alguna d’aquestes bones 
pràctiques es podria extrapolar 
a les pimes?

El respecte per la persona i 
la preocupació pel seu benestar 
són independents del nombre de 
persones que formen les orga-
nitzacions. La prevenció es pot 
fer molt bé, amb sentit comú i 
amb serietat en el compromís. 
A Telefónica tenim una frase: 
l’encàrrec associat al càrrec. La 
responsabilitat per complir els 
procediments de treball ha de 
ser, absolutament, de totes les 
persones.

AP.- Què canviaria de les di-
ferents modalitats organitzati-
ves de la gestió de la prevenció 
que defineix la normativa espan-
yola?

S’haurien d’incentivar i pro-
mocionar els serveis de preven-
ció propis, inclòs el de medicina 
del treball, ja que permeten, com 
a recurs propi, més proximitat al 
problema. D’una bona avaluació 
de riscos, se n’ha de fer un bon 
protocol mèdic, i un protocol 
mèdic, ben aplicat, evita que la 
plantilla emmalalteixi. Telefóni-
ca té implantada una cultura de 
campanyes preventives molt po-
tent, com ara la prevenció de les 
malalties oncoginecològiques o 

el càncer de pròstata.

AP.- Hi ha alternatives als sis-
temes de gestió estàndard sobre 
prevenció de riscos laborals?

Hi ha estàndards amb la cer-
tificació corresponent que són 
complicadíssims, i, a més, no hi 
ha garanties que s’estigui fent 
una correcta integració de la pre-
venció per evitar els accidents. 
Telefónica va ser, segurament, el 
primer gran grup d’empreses a 
auditar-se, i ara que és una mul-
tinacional, s’està certificant a 
través d’OSHAS, perquè és veri-
tat que el que no es pot mesurar, 
no es pot comparar, i al final, el 
gran salt que cal fer és que els 
sistemes de gestió es tradueixin 
en unes ràtios mesurables de pro-
moció de la salut.

AP.- S’incideix en la conve-
niència de vincular els temes de 
prevenció, qualitat i medi am-
bient en un sistema unitari. És 
possible dur a terme, en la pràc-
tica, la integració de polítiques i 
criteris dels tres sistemes?

És possible. En un empresa 
com Telefónica hi ha tres direc-
cions responsables de cadascuna 
de les àrees. Cadascuna de les 
tres estan en contacte full-time, 
perquè només en equip es poden 
aconseguir els millors resultats.

CONCEPCIÓN MARTÍN DE BUSTAMANTE
Directora del Servei Mancomunat de 
Prevenció de Riscos Laborals
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«En la companyia, es busquen permanentment 
noves formes d’involucrar els treballadors i de 
fer-los participar en la prevenció»

ZARDOYA - OTIS

AP.- Una bona gestió en pre-
venció de riscos laborals depèn 
de la qualificació de les per-
sones que estan al capdavant 
d’aquesta àrea. En termes gene-
rals, els tècnics en prevenció de 
riscos laborals a Espanya estan 
formats degudament?

En termes generals sí. Tenim 
molt bon nivell, tanmateix, en al-
guns casos, en l’adaptació pràcti-
ca, creiem que hi segueix havent 
algunes deficiències. Patim de 
concreció en situacions molt es-
pecífiques. Per tant, caldria com-
pletar-ho amb la formació pràcti-
ca en casos concrets.

AP.- Quina modalitat organit-
zativa en prevenció ha adoptat 
Zardoya-Otis?

Zardoya-Otis té un servei de 
prevenció propi que assumeix les 
quatre especialitats. Un sistema 
de gestió de la prevenció que està 
certificat de conformitat amb 
l’OSHAS 18001. Per l’activitat de 
la companyia, s’està obligat a te-
nir un servei de prevenció propi, 
això no vol dir que puntualment 
no disposem de serveis de pre-
venció aliens.

AP.- Quin paper compleixen 
les auditories de prevenció de 
riscos laborals en una empresa 
com Zardoya-Otis?

Per a Zardoya-Otis, el siste-
ma de gestió de la prevenció és 
una eina fonamental, i l’auditoria 
anual és el tancament del procés. 
L’auditoria demostra si el sistema 

és efectiu, si està implantat co-
rrectament. Per tant, l’auditoria 
no és que sigui convenient, és que 
és imprescindible. Des d’aquest 
punt de vista, a Zardoya-Otis es 
considera que les entitats que 
tenen un servei de prevenció aliè 
estan perdent aquesta capacitat 
de mesurar el nivell d’integració 
i efectivitat anualment, si es limi-
ten a complir estrictament el que 
estableix la llei.

AP.- Al marge de 
l’obligatorietat de l’auditoria, hi 
ha a la seva empresa un procés 
sistemàtic d’auditoria interna?

És un dels punts forts de la 
companyia. L’auditoria és ne-
cessària; no podria ser d’una 
altra manera. És un sistema 
d’auditories que involucra tots 
els nivells de l’organització, i 
els responsables locals fan ser-
vir la mateixa eina que els au-
ditors interns. La companyia es 
decanta per rebaixar l’aspecte 
fiscalitzador, que inevitablement 
va associat a tota auditoria, i 
enfocar més en l’aspecte forma-
tiu. L’auditoria és fonamental, 
i un punt fort del sistema de la 
companyia. Així ho han corrobo-
rat les auditories externes a les 
quals s’ha sotmès l’empresa.

AP.- En general, i des del 
punt de vista pràctic, hi ha una 
actitud favorable cap a la cultu-
ra preventiva per part dels tre-
balladors?

Sens dubte, al final són ells 
els receptors d’aquesta activitat 

preventiva i, per tant, els primers 
beneficiaris. També és cert que 
hi ha casos puntuals en els quals 
no es confirma en fets. Al final, el 
que s’ha de fer és posar en valor 
les mesures preventives i demos-
trar amb fets que és l’única ma-
nera de poder treballar.

AP.- Coneix una bona pràc-
tica per involucrar amb ple-
nes garanties el factor humà 
en les activitats preventives en 
l’empresa?

La forma d’involucrar totes 
les persones en la prevenció és 
millorar la comunicació, i a Zar-
doya-Otis es treballa fortament 
en això. En la companyia, es 
busquen permanentment noves 
formes d’involucrar els treballa-
dors i de fer-los participar en la 
prevenció, i fins i tot les seves fa-
mílies.

FRANCISCO JAVIER SERRANOS LÓPEZ
Gerent del Servei de Prevenció 
Mancomunat
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Estudi sobre la gestió de la pre-
venció de riscos en l’empresa

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ 
DE RISCOS EN L’EMPRESA  

La Llei, 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de 
riscos laborals, estableix uns 
requisits mínims per garantir 
la seguretat i salut dels treba-
lladors durant l’acompliment 
de les seves funcions.

L’aplicació de mesu-
res preventives per part de 

l’empresari abasta un ampli 
ventall d’actuacions, sen-
se perdre mai de vista que 
l’objectiu és la seguretat i sa-
lut dels treballadors. La ma-
nera de dur a terme aquesta 
gestió de la prevenció pot va-
riar d’una empresa a una al-
tra, tenint-ne en compte, entre 
altres, la grandària, l’activitat, 
etc., encara que són variacions 
de forma, mai de contingut.

Tot seguit, s’exposa una 
visió general de la situació 
de l’organització, planificació 
i gestió de l’acció preventiva 
en les empreses. Són les con-
clusions d’una enquesta duta 
a terme en els quatre sectors 
més rellevants de la nostra 
economia.

LA SITUACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA PREVEN-
CIÓ DE RISCOS EN L’EMPRESA. MOSTRA SELEC-
CIONADA D’EMPRESES PERTANYENTS ALS SEC-
TORS D’INDÚSTRIA, SERVEIS, CONSTRUCCIÓ I 
AGRICULTURA, PESCA I RAMADERIA

En aquest número de la revista, es fa una anàlisi 
de la gestió de la prevenció en les empreses dels 
sectors d’indústria, serveis, construcció, i un quart 
format pels d’agricultura, pesca i ramaderia. Així 
mateix, es tracta d’avaluar el grau d’implantació i 
adequació a les obligacions normatives.

La composició de la mostra d’empreses s’ha 
ajustat al criteri d’un 25% d’elements per cadascun 
dels sectors. Malgrat que el mètode de selecció s’ha 
basat en criteris aleatoris, l’univers de cada sector 
s’ha estratificat tenint en compte les variables se-
güents: dimensió de l’empresa, naturalesa, activi-
tat i ubicació, perquè la representació fos al més 
adequada possible a l’objectiu de l’estudi. Sobre la 
base d’aquests criteris, les empreses de la mostra 
desenvolupen la seva activitat dins de l’àmbit nacio-
nal, i es busca l’equilibri quant a la seva dimensió 
(empreses d’1 a 9 empleats, de 10 a 49, de 50 a 
99, de 100 a 250, i de més de 250 treballadors).

Per recollir les dades s’ha emprat l’entrevista 
telefònica a 30 empreses de cadascun dels sec-
tors seleccionats; s’han formulat les preguntes 
mitjançant un qüestionari amb tres blocs de con-
tinguts que es detallen tot seguit i que ha permès 
obtenir dades amb caràcter immediat, quantifica-
ble i comparable:

• Bloc 1: coneixement general de la PRL.

• Bloc 2: organització, planificació i gestió de 
l’activitat preventiva en l’empresa.

• Bloc 3: integració de la prevenció de riscos en 
l’empresa.

En el bloc inicial, les preguntes plantejades te-
nen com a objectiu saber el coneixement general 
de la Llei de prevenció de riscos laborals, concre-
tament en els aspectes relacionats amb el compli-
ment de les mesures necessàries que garanteixin la 
implantació de l’activitat preventiva en l’empresa.

El segon bloc té com a objecte recollir infor-
mació sobre l’organització, planificació i gestió de 
l’activitat preventiva en l’empresa: modalitat orga-
nitzativa adoptada, avantatges i inconvenients, etc. 
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El fi últim és aportar una visió global sobre les prin-
cipals modalitats preventives a les quals s’acullen 
les empreses.

El tercer bloc de continguts ha permès conèi-
xer el grau d’integració de la gestió preventiva en 
l’empresa.

Finalment, i fora del qüestionari estructurat, 
s’ha recollit l’opinió sobre temes relacionats amb 
la gestió de la prevenció, que són d’interès per als 
empresaris.

ASPECTES NORMATIUS DE LA GESTIÓ DE LA 
PREVENCIÓ

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de preven-
ció de riscos laborals, s’erigeix com la principal re-
ferència en la gestió de l’activitat preventiva, ja que 
s’hi configura el marc general en el qual s’han de 
desenvolupar les diferents mesures preventives.

Segons especifica l’article 14.2 del capítol III 
d’aquesta Llei: «l’empresari realitzarà la preven-
ció dels riscos laborals mitjançant la integració de 
l’activitat preventiva en l’empresa i l’adopció de 
totes les mesures que siguin necessàries per a la 
protecció de la seguretat i la salut dels treballa-
dors, amb les especialitats que recullen els articles 
següents en matèria de pla de prevenció de riscos 
laborals, avaluació de riscos, informació, consulta i 
participació i formació dels treballadors, actuació 
en casos d’emergència i de risc greu i imminent, vi-
gilància de la salut, i mitjançant la constitució d’una 
organització i dels mitjans necessaris en els termes 
que estableix el capítol IV d’aquesta llei (…)».

Tenint en compte el que preceptua la llei, un dels 
requisits fonamentals en la gestió de la prevenció 
és l’organització de l’activitat preventiva mitjançant 
l’adopció d’una modalitat adequada a les caracte-
rístiques de l’empresa. Aquesta organització està 
inicialment condicionada tant pel nombre de treba-
lladors com pels riscos o la perillositat de l’activitat 
que s’hi duu a terme.

Així es pot veure en el RD 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis 
de prevenció, les modalitats organitzatives de pre-
venció que es poden adoptar en l’empresa i els re-
quisits específics en cada cas:

• Assumpció personal per part de l’empresari de 
l’activitat preventiva.

• Designació d’un o diversos treballadors. Les ac-
tivitats preventives per a la realització de les quals 

no sigui suficient la designació d’un o diversos tre-
balladors hauran de ser desenvolupades a través 
d’un o més serveis de prevenció propis o aliens.

• Constitució d’un servei de prevenció propi 
(SPP).

• Constitució d’un servei de prevenció aliè (SPA).

D’altra banda, és l’article 21 del Reial decret 
337/2010, de 19 de març, que defineix i aclareix 
els requisits dels serveis de prevenció mancomu-
nats (SPM).

Aquests serveis, considerats serveis de preven-
ció propi de les empreses que els constitueixen, han 
de disposar, almenys, de tres especialitats o disci-
plines preventives, i, per poder constituir-se, han 
de disposar dels recursos humans i materials mí-
nims equivalents als exigits per als SPA i adequats 
a l’activitat de les empreses.

Com a continuació a l’article 21, altres condi-
cions per a la constitució d’un SPM són: «es po-
drà acordar, igualment, la constitució de serveis de 
prevenció mancomunats entre aquelles empreses 
pertanyents a un mateix sector productiu o grup 
empresarial o que desenvolupin les seves activitats 
en un polígon industrial o una àrea geogràfica limi-
tada (…)».

Les empreses que tinguin obligació legal de 
disposar d’un servei de prevenció propi no podran 
formar part de serveis de prevenció mancomunats 
constituïts per a les empreses d’un determinat sec-
tor, encara que sí dels constituïts per a empreses 
del mateix grup».

A continuació s’exposa l’anàlisi de les respostes 
donades per les diferents empreses enquestades.

A ) Coneixement general de la Llei de prevenció 
de riscos laborals

En el primer bloc de preguntes destaca la una-
nimitat de les respostes dels enquestats. Tots ells 
afirmen que coneixen la importància de la integra-
ció de l’activitat preventiva en l’empresa.

Passa el mateix en el cas de les obligacions bà-
siques en la prevenció de riscos laborals. Els em-
presaris ratifiquen el seu coneixement sobre les 
obligacions; entre aquestes hi ha les de realitzar 
l’avaluació inicial dels possibles riscos de la seva 
empresa, desenvolupar un pla de prevenció, adop-
tar una modalitat preventiva, mantenir informats 
els treballadors sobre prevenció, etc.
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Gràfic 1. Tipus d’activitat preventiva en empreses. (Font: elaboració pròpia)

En totes les empreses consultades, es confirma 
que l’empresari sap que ha de desenvolupar «una 
acció permanent de seguiment de l’activitat preven-
tiva», d’acord amb el punt 2 de l’article 14 de la 
Llei, 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i la 
responsabilitat empresarial que comporta aquesta 
activitat.

B ) Gestió, planificació i organització de l’acció 
preventiva en l’empresa

Els resultats que s’exposen tot seguit estan de-
tallats per sectors (veg. gràfic 1).

Totes les empreses dels quatre sectors disposen 
d’algun tipus d’organització preventiva; és destaca-
ble que cap l’assumeix personalment.

Per modalitats organitzatives per a la gestió de 
la PRL, la designació d’un o diversos treballadors 
no s’utilitza en els sectors serveis i construcció, tan-
mateix, sí l’apliquen el 3% de les empreses consul-
tades en el sector de la indústria, mentre que en el 
sector agrari aquest percentatge s’incrementa fins 
al 10%.

Quant a la constitució d’un SPP, el 37% de les 
empreses del sector serveis recorren a aquesta for-
ma d’organització, mentre que en el sector de la 
indústria el percentatge és del 27%. En construcció 
i en agricultura, el percentatge és del 20%.

Per tant, i segons els resultats obtinguts, podem 
dir que la concertació amb un SPA és la modalitat 
més implantada en qualsevol dels quatre sectors en-
questats: 63% en el sector serveis, 70% en indústria 
i agricultura i 80% en construcció.

En les empreses del sector indústria i agricultura, 
quan la modalitat de prevenció escollida és la desig-
nació d’un o diversos treballadors, es recorre a al-
tres modalitats per cobrir alguna de les especialitats 
preventives de l’empresa no assumides per aquests 
treballadors; la principal especialitat subcontractada 
és la de vigilància de la salut. En els sectors serveis i 
construcció aquest aspecte no es preveu, ja que cap 
empresa d’aquests dos sectors ha adoptat aquesta 
modalitat preventiva.

Segons l’opinió de la totalitat dels empresaris del 
sector d’indústria i del 67% del sector agrari, que 
han designat un o diversos treballadors per a la ges-
tió de l’activitat preventiva, el principal avantatge és 
que els treballadors romanen a l’empresa de forma 
continuada, la qual cosa pot facilitar els controls de 
seguretat. D’altra banda, en el sector agrari, el 33% 
dels empresaris consideren que un altre dels avan-
tatges d’aquesta modalitat és que comporta més im-
plicació dels treballadors i per tant un augment de la 
cultura preventiva (veg. gràfic 2).

D’altra banda, segons l’opinió obtinguda per a 
la totalitat dels empresaris del sector indústria, el 
principal inconvenient d’adoptar aquesta modalitat 
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Gràfic 2. Tipus d’activitat preventiva en empreses. (Font: elaboració pròpia)

radica en l’obligatorietat de contractar la vigilància 
de la salut, mentre que per als empresaris del sec-
tor agrari, el principal inconvenient és el cost fix que 
això comporta.

En el cas de disposar d’un SPP, aquest pot estar 
constituït de dues formes, amb recursos interns o 
de la mateixa empresa o amb un SPM. Aquesta úl-
tima especialitat, com a modalitat dins del servei 
de prevenció propi, ha estat adoptada per un 83% 
de les empreses del sector de la construcció. El se-
gueixen la resta de sectors amb percentatges que 
s’acosten al 35%. D’altra banda, més del 60% de 
les empreses enquestades del sector serveis, indús-
tria i sector agrari, disposen d’un SPP, mentre que 
en la construcció aquest percentatge és del 17% 
(veg. gràfic 3).

Quant a les possibles dificultats que pot plante-
jar el desenvolupament de les especialitats preven-
tives per part d’un SPP, es dedueix que gairebé en 
totes les empreses dels quatre sectors que tenen 
implantada aquesta modalitat preventiva, no hi ha 
dificultat amb el tipus d’organització preventiva es-
tablerta, al marge dels costos fixos que comporta 
per a l’empresa assumir el servei de prevenció.

Cal recordar que aquesta modalitat preventiva, 
SPP, és obligatòria per a les empreses que com-
pleixin els requisits legals esmentats en l’apartat 
d’«Aspectes normatius de la gestió de la preven-
ció».

Com pot es veure en el gràfic 4, és significatiu 
destacar l’existència de més d’un 70% d’empreses 
amb un SPP i menys de cinc integrants en aquest; 
els percentatges varien en funció dels sectors: sec-
tor indústria (88%), sector agrari (83%) i sector 
serveis (73%), i és el sector de la construcció el 
que té el percentatge més baix (33%). D’altra ban-
da, és en aquest últim sector en què hi ha un major 
nombre d’empreses amb més de 30 integrants en 
el SPP (33% de les empreses del sector de la cons-
trucció).

Quant a les especialitats preventives desenvolu-
pades pel SPP, s’observa que els que desenvolupen 
totes aquestes, llevat de la vigilància de la salut, 
són més del 50% de les empreses enquestades que 
han optat per aquesta modalitat en els sectors ser-
veis, construcció i sector agrari, i només la tercera 
part en el sector de la indústria.

Per això, l’assumpció de totes les especialitats 
preventives (inclosa la vigilància de la salut) per 
part del servei de prevenció propi no arriba en cap 
cas al 20% en cap dels sectors.

S’entén, per tant, que el 90% dels enquestats 
confirmen que tenen concert amb un SPA per al 
desenvolupament d’algunes activitats preventi-
ves.

En el cas de les empreses del sector serveis, 
construcció i agricultura, més del 80% van respon-
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Gràfic 3. Servei de prevenció propi (o intern) vs servei de prevenció mancomunat (Font: elaboració pròpia)

dre que concertaven únicament la vigilància de la 
salut amb un SPA. En el cas del sector indústria, 
aquest percentatge només arriba al 38%.

Quant als avantatges i inconvenients de concer-
tar els serveis d’un SPA, destaquen:

- Més de la meitat de les empreses enquesta-
des apunten com a avantatges dels SPA que es 
tracta d’empreses especialitzades, acreditades 
i controlades, dotades d’equips multidisciplina-
ris experts en PRL i de recursos i mitjans sufi-
cients.

- Com a principal inconvenient, destaquen els 
costos de la contractació dels serveis, seguit del 
fet que en tractar-se d’una empresa externa, la 
presència dels seus tècnics en els centres de tre-
ball és menor que quan s’hi dediquen mitjans 
propis.

C) Integració de la prevenció de riscos en el 
sistema general de gestió de l’empresa

En aquest bloc de preguntes, també hi ha ho-
mogeneïtat en les respostes donades, ja que totes 
les empreses confirmen que, malgrat que un 70% 
dels enquestats indiquen desconeixement dels fac-
tors que s’havien considerat per realitzar aquesta 
avaluació, coincideixen amb el fet que es tracta 
d’empreses que tenen un concert amb un SPA.

D’altra banda, aproximadament la meitat de les 
empreses enquestades en tots els sectors, van con-
firmar la recent modificació i/o revisió de la seva 
avaluació de riscos.

En el cas d’haver revisat recentment l’avaluació 
inicial de riscos, el 86% de les empreses ha respost 
que es deu a canvis en les condicions de treball. 
Totes confirmen la realització de controls periòdics 
de les condicions de treball i de l’activitat dels tre-
balladors quan el resultat de l’avaluació ho reque-
reix i la implantació de mesures preventives quan 
és necessari.

Com a conseqüència d’aquest fet, en tots els 
sectors consultats s’han aplicat mesures preven-
tives, i per a cada activitat preventiva realitzada, 
s’han considerat, en el 75% dels casos, els factors 
següents: termini de realització, designació de res-
ponsables i dels recursos humans i materials ne-
cessaris per dur-la a terme. El 25% restant no sap/
no contesta.

Tenint en compte la freqüència del seguiment de 
la planificació de les accions preventives, aquestes 
varien d’un sector a un altre; així en el cas del sec-
tor indústria, els seguiments són majoritàriament 
setmanals (33%), seguit del sector agrari, en què 
predominen els seguiments mensuals (63%). En 
el sector serveis, el 33% de les empreses fan un 
seguiment trimestral, mentre que en el sector de 
la construcció la freqüència del seguiment és men-
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Gràfic 4. Nombre d’integrants del servei de prevenció propi. (Font: elaboració pròpia)

sual (20%), trimestral (17%), semestral (20%) o 
anual (37%).

Finalment, tots els empresaris enquestats 
coneixen quins documents han d’elaborar i con-
servar a disposició de l’autoritat laboral. Són 
aquests:

•Avaluació de riscos per a la seguretat i la 
salut en el treball i la planificació de l’acció 
preventiva que cal desenvolupar, en funció de 
l’avaluació realitzada.

• Mesures de prevenció i protecció que cal 
adoptar per controlar els riscos existents.

• Resultat dels controls periòdics de les con-
dicions de treball i de l’activitat dels treballa-
dors.

• Pràctica dels controls de l’estat de salut dels 
treballadors i conclusions que s’han obtingut 
d’aquests.

• Relació d’accidents i malalties professionals 
que hagin causat una incapacitat laboral su-
perior a 1 dia de feina.

D) Opinions empresarials

Gairebé les tres quartes parts dels empresaris 

assenyalen el considerable volum de documentació 
que comporta la gestió de la prevenció i creuen que 
es podria simplificar.

En la majoria de les empreses enquestades dels 
sectors de serveis, indústria i construcció, davant el 
plantejament de la qüestió de com podria millorar 
la gestió de la prevenció, la proposta de millora ha 
estat continuar sensibilitzant els treballadors i em-
presaris.
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La internacionalització 
de la prevenció de riscos 

laborals: perspectiva 
jurídica

Fa cinc anys, la preocupació 
de les empreses situades a Es-
panya era, pel que fa als pro-
cessos d’internalització de les 
seves activitats, conèixer quina 
normativa preventiva s’havia de 
respectar amb els treballadors 
desplaçats per terceres empre-
ses, del mateix grup empresarial 
o no, al nostre país. I, pel que 
fa a l’Administració laboral, el 
seu interès consistia a saber de 
quina manera es podien fer efec-
tives eventuals sancions públi-
ques (administratives, recàrrec, 
però també penals), en relació 
amb aquests treballadors des-
plaçats a Espanya des d’una em-
presa situada en un altre país. 
En canvi, en l’actualitat, les con-
sultes i preocupacions, des de 
l’empresa, s’adrecen a determi-
nar quina regulació és aplicable 
si desplacem des d’Espanya un 
treballador a un altre país; i des 
de l’Administració a dilucidar si 
tenen competències per identi-
ficar incompliments en matèria 
preventiva que afectin un treba-
llador que, finalment, segueix 
vinculat a una empresa radicada 
a Espanya.

No disposem d’un concepte 
jurídic de «desplaçament trans-
nacional» (DT), i depenent de 
quina sigui la perspectiva analí-
tica que adoptem (contracte de 
treball, Seguretat Social, nor-
mativa fiscal) la determinació 
d’aquest concepte difereix de 

manera radical. El criteri que ha 
de marcar si estem davant un «des-
plaçat transnacional» ha de ser el 
de la Seguretat Social o, millor dit, 
que l’empresa segueixi cotitzant 
per aquest treballador a Espanya 
i no al país de destinació. Una si-
tuació que es pot prolongar durant 
12 o 24 mesos, sense descartar-se 
que pugui ser superior. Si alesho-
res, ens trobem davant un des-
plaçat, caldrà plantejar-se els dife-
rents escenaris analítics als quals 
em referiré tot seguit sobre quina o 
quines han de ser les normes apli-
cables. Si és davant un treballador 
pel qual ja es cotitza en destinació, 
la normativa preventiva serà úni-
cament la del país de destinació, 
tret que en el contracte de treball 
s’hagi pactat una cosa diferent.

•DT a Espanya des d’un altre 
país

El marc jurídic aplicable es tro-
ba en els articles 1 a 9 de la Llei 
45/1999 i en els arts. 2.1.1 i 10 del 
text refós de la Llei d’infraccions 
i sancions de l’ordre social (TRLI-
SOS). S’han de destacar en matè-
ria de PRL dues qüestions.

En primer lloc, serà aplicable 
tant la normativa preventiva es-
panyola com les previsions «més 
favorables» del país d’origen del 
desplaçament. Per a l’empresa re-
ceptora resulta rellevant saber si en 
la seva relació amb el treballador 
desplaçat ha de respectar alguna 

MANEL LUQUE PARRA

Conseller de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira. Cate-
dràtic de dret del treball 
i de la seguretat social i 
professor acreditat de la 
Universitat Pompeu Fabra 
(UPF). Director de la revista 
en línia «IUSLabor». Àrbitre 
del Tribunal Laboral Arbitral 
de Catalunya. Ha estat vi-
cedegà dels estudis de cièn-
cies del treball de la Univer-
sitat Pompeu Fabra durant 
10 anys i magistrat suplent 
en el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya els 
anys 2001 i 2002. Té una 
àmplia experiència en pro-
cessos d’organització de la 
prevenció en les empreses.
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mesura o directriu preventives 
exigides pel país d’origen i no 
pel nostre. L’article 10.4, TRLI-
SOS, tipifica com a infracció ad-
ministrativa l’incompliment de 
l’anterior deure, si bé, el proble-
ma per a l’Administració laboral 
és executar una eventual sanció 
que finalment afecti una empresa 
no radicada a Espanya.

Finalment, l’article 5 de la 
Llei 45/1999 obliga que tot des-
plaçament que superi els 8 dies 
es comuniqui a l’autoritat labo-
ral, la qual cosa no vol dir que el 
compliment de la normativa pre-
ventiva per part de l’empresa que 
desplaça i la que es beneficia del 
servei s’iniciï en aquest moment, 
ja que s’haurà de complir des de 
l’inici de la prestació de serveis.

• DT des d’Espanya a un país 
de la UE/EEE(1). 

El marc jurídic de referèn-
cia és la disposició addicional 
primera de la Llei 45/1999. En 
aquesta disposició s’exigeix que 
l’empresa ha de garantir el com-
pliment de la regulació del lloc de 
desplaçament, sense perjudici de 
la millor regulació d’origen si és 
més favorable.

Al meu entendre, només 
una coordinació estricta entre 
l’empresa que des d’Espanya 
desplaça i l’empresa de destina-
ció (en termes de beneficiària del 
servei), delimitant les obligacions 
preventives aplicables, minimit-
za el risc d’incompliment i de 
responsabilitat. En aquest punt, 
s’ha de destacar que els tribunals 
espanyols serien competents per 
conèixer i resoldre una reclama-
ció eventual del treballador des-
plaçat.

• DT des d’Espanya a un país 
amb el qual tinguem un tractat 
bilateral o multilateral.

En relació amb els desplaça-
ments de treballadors que tinguin 

com a destinació un país amb 
el qual Espanya tingui signat un 
tractat bilateral o multilateral(2), 
el seu contingut s’haurà de te-
nir en compte. No obstant això, 
aquests tractats únicament so-
len contenir una referència a la 
cobertura al país de destinació 
de l’assistència sanitària, igual 
que Espanya es compromet 
a fer el mateix en relació amb 
els treballadors desplaçats 
d’aquell país (reciprocitat).

Més important és retenir se-
gons la normativa comunitària 
aplicable al nostre país sobre 
PRL. El treballador desplaçat 
pot exigir el compliment de les 
normes preventives, no només 
del país de destinació, sinó tam-
bé del país d’origen; els nos-
tres tribunals són competents 
per conèixer i decidir sobre 
eventuals reclamacions (regla-
ments comunitaris 593/2008 i 
44/2001).

D’aquesta manera, només 
una coordinació estricta entre 
l’empresa que des d’Espanya 
desplaça i l’empresa de des-
tinació sobre les obligacions 
preventives aplicables minimit-
za el risc d’incompliment i de 
responsabilitat.

•DT des d’Espanya a un 
país amb el qual no hi hagi ni 
tractat bilateral/multilateral ni 
pertanyi a la UE/EEE.

A diferència de l’anterior 
supòsit, en aquest, la inexis-
tència de cap tractat bilateral/
multilateral (penseu en aquest 
moment en la Xina), fa que no 
es tingui normativament resol-
ta la qüestió transcendental re-
lativa a l’assistència sanitària. 
Una qüestió rellevant ja que, 
novament, el treballador des-
plaçat pot exigir el compliment 
de les normes preventives, no 
només del país de destinació, 
sinó també del país d’origen i 
incloent en aquest supòsit una 

assistència sanitària adequada. Al-
tre cop, els nostres tribunals són 
competents per conèixer i decidir 
sobre eventuals reclamacions (re-
glaments comunitaris 593/2008 i 
44/2001).

Finalment, vull esmentar el pro-
jecte Cibeles (2009-maig 2012). Im-
pulsat des d’Espanya el 2011, amb 
l’objectiu de millorar la cooperació 
entre les inspeccions de treball, el 
22 de maig de 2012 es van establir 
una sèrie de regles generals per a 
la futura implementació d’una xar-
xa d’intercanvi d’informació dins 
d’un marc d’assistència mútua i re-
coneixement de sol∙licituds en pro-
cediments d’inspecció i sanciona-
dors en supòsits de desplaçament 
transnacional de treballadors(3).

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

(1) A més dels 27 països integrants de 
la UE, Islàndia, Liechtenstein i Norue-
ga.

(2) Andorra, l’Argentina, Austràlia, el 
Brasil, el Canadà, Xile, Colòmbia, la 
Rep. Dominicana, l’Equador, els EUA, 
les Filipines, el Japó, el Marroc, Mèxic, 
el Paraguai, el Perú, Rússia, Tunísia, 
Ucraïna, l’Uruguai, Veneçuela. Final-
ment, cal ressaltar l’existència del Con-
veni multilateral iberoamericà de SS, 
en vigor des de l’1 de maig de 2011, 
i que és aplicable de moment a països 
tan significatius per al mercat espanyol 
com Bolívia, el Brasil, Xile, l’Equador, el 
Paraguai i l’Uruguai (octubre 2012).

(3) El Final Report es pot consultar a 
(octubre 2012): http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=148&langId=en
&internal_pagesId=685&moreDocum
ents=yes&tableName=INTERNAL_PA-
GES.
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LA PREVENCIÓ, UNA 
ASSIGNATURA PER A 
L’EXCEL∙LÈNCIA

Saint-Gobain forma part 
del nostre panorama laboral 
des de 1904. Més de cent anys 
d’història a Espanya, per a una 
empresa de les més antigues 
del món. Amb més de 350 anys 
d’història, la companyia és un 
dels 100 primers grups indus-
trials i de les 100 companyies 
més innovadores del món.

Avui dia, Saint-Gobain és un 
referent mundial d’hàbitat sos-
tenible. Una realitat que englo-
ba les diferents activitats d’una 
marca implantada en 64 paï-
sos.

La realitat de la companyia 
comprèn diferents negocis que 
s’adrecen a mercats ben diferen-
ciats, i realitats empresarials i 
problemàtiques del dia a dia molt 
dispars. Aquesta complexitat i 
la seva dilatada història fan que 
Saint-Gobain segueixi uns princi-
pis de comportament i actuació 
que es llegeixen dia a dia.

Tres d’aquests principis estan 
relacionats amb el respecte de la 
seguretat i salut dels treballadors, 
i amb el respecte de la legalitat.

Per a Saint-Gobain, la preven-
ció de riscos laborals és part de 
l’estratègia de la companyia, i el 
seu compromís pel zero accidents 
laborals i zero malalties professio-
nals, és el seu objectiu. Encara que 
pugui semblar ambiciós, en la rea-
litat s’és molt estricte. A cada cen-
tre hi ha un comptador en el qual 
es pot veure el nombre de dies que 
fa que el centre no té accidents. Per 
aconseguir aquests objectius, la 
companyia va molt més allà que la 
normativa vigent en alguns casos, 
per exemple, en la coordinació de 
les empreses exteriors.

El concepte de prevenció està 
molt arrelat a Saint-Gobain. Ho co-
rroboren els guardons que premien 
la seguretat i salut en treball. Des 
de fa ja 20 anys, els Diamants de 
la seguretat i la salut premien anual-

Per a Saint-Gobain, la prevenció de riscos laborals és part de l’estratègia 
de la companyia, i el seu compromís pel zero accidents laborals i zero 
malalties professionals és el seu objectiu

Per fer aquest reportatge 
s’ha entrevistat Inmacu-
lada Díaz Morales. Direc-
tora de Seguretat, Salut 
i Medi Ambient de Saint-
Gobain a Espanya, Portu-
gal i el Marroc.
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TREBALLADOR AMB VESTIT IGNÍFUG SAINT-GOBAIN

ment, dins de cada delegació, 
l’excel∙lència al centre que hagi 
obtingut millor resultat en pre-
venció. No només són uns índexs 
numèrics, sinó que es premien la 
gestió i el treball en el dia a dia. 
Una altra de les accions que su-
bratlla l’interès de la companyia 
per la prevenció és el Club de milio-
naris. Només aquells centres que 
fa més de cinc anys que no tenen 
accidents amb baixa, o més d’un 
milió d’hores treballades sense 
accidents amb baixa, poden for-
mar part d’aquest elenc.

En el treball per aconseguir 
el zero accidents i zero malalties 
professionals, cal destacar la Jor-
nada internacional EHS. Un dia en 
què els centres de Saint-Gobain 
de tot el món paren les seves ac-
tivitats quotidianes per dedicar-se 
a parlar i reflexionar sobre les se-
ves polítiques de seguretat en el 
treball.

Per la complexitat de la ins-
titució, la Direcció de Seguretat, 
Salut i Medi Ambient dóna suport 
a tots els centres que componen 
una mateixa delegació internacio-
nal, amb la finalitat d’aconseguir 
el compliment no només de la 
normativa interna, sinó també, de 
la normativa vigent.

En relació amb aquest plante-
jament, Saint-Gobain ha establert 
un sistema de gestió únic i unes 
normes de compliment concordes 
amb el sistema de gestió intern i 
de les normatives locals; és a dir, 
cada país ha d’integrar la norma-
tiva local amb la normativa que 
estableix la companyia. Aques-
ta política de seguretat s’aplica 
tant a grans centres fabrils com a 
centres mitjans, centres de trans-
formació o petits magatzems, 
encara que estiguin compostos 
de dues persones, la qual cosa 
obliga Saint-Gobain a tenir una 
estructura capaç d’abastar tota 
la varietat d’avaluació de riscos 
resultant d’una normativa plural. 
Des de fa anys, són importants 
les avaluacions psicosocials en 
les quals tenen en consideració la 
sensibilitat de les persones.

Per validar el sistema de gestió, 
a més de les auditories legals dels 
serveis de prevenció aliens, Saint-
Gobain ha adoptat la verificació 
d’OSHAS i ha establert auditories 
EHS internes que s’executen a 
cada centre, amb una periodicitat 
de tres anys, per verificar el siste-
ma de compliment dels procedi-
ments establerts.

Dins d’aquesta participació i 

internalització de la prevenció en 
la companyia, el treball que es 
duu a terme als diferents depar-
taments no és el d’una seguretat 
bàsica, sinó que està adreçat a 
aconseguir que tots els empleats 
participin en la cultura en segu-
retat. I en aquest sentit, al mo-
del descrit se sumen el que s’ha 
denominat Auditories de com-
portament. És una observació 
de com fa el treball un empleat 
pels altres empleats. Per a Saint-
Gobain és primordial gestionar 
la seguretat i salut laboral des 
de l’excel∙lència operacional, i 
per a això, ha creat centres pilot 
a tot el món que participen en 
un projecte anomenat Seguretat 
autònoma, en què els mateixos 
treballadors gestionen la segure-
tat i en són els encarregats, amb 
l’assessorament dels departa-
ments tècnics o de prevenció.

TREBALLADOR AMB EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL SAINT-GOBAIN
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Corria el 5 de març de 1960, 
tres anys i mig després de la 
seva creació, quan a la fàbrica 
de San Juan de Nieva s’obtenia 
el primer zinc, cent per cent es-
panyol. Des d’aquella data, s’ha 
anat incrementant la capacitat 
de producció continuadament 
fins a les més de 500 mil tones 
que es produeixen en l’actualitat, 
sempre amb aplicació de tecno-
logia pròpia en la majoria dels 
processos. Aquesta tecnologia 
pròpia és comercialitzada per la 
companyia a tot el món.

El negoci d’Asturiana de 
Zinc, S.A. (AZSA) ocupa un pa-
per rellevant internacionalment 
en la producció de concentrats 
de zinc de primera fusió. A Es-
panya té oficines centrals a Ma-
drid, una delegació comercial a 
Barcelona i tres emplaçaments 
productius: Arnao, Hinojedo i 
San Juan de Nieva.

Per a la companyia, la seva 
principal ambició és crear valor a 
través del creixement i millora dels 
actius, millores contínues en el va-
lor present de les seves operacions 
i la cerca d’oportunitats per a ad-
quisicions de valor afegit. Amb 
la finalitat de contribuir a assolir 
aquestes millores, AZSA ha posat 
en marxa una Estratègia de soste-
nibilitat per al període 2010-12, 
que comprèn aspectes no només 
ambientals, sinó també socials i 
de prevenció de riscos laborals.

En el desenvolupament 
d’aquesta estratègia, s’hi integra 
el compromís amb la protecció 
del medi ambient i el desenvolupa-
ment de tecnologies que permeten 
minimitzar l’impacte ambiental 
dels processos productius. Per a 
aquesta finalitat s’ha implantat la 
tecnologia més avançada per limi-
tar al màxim la generació de resi-
dus en el procés de producció.

LA COMPANYIA 
METAL∙LÚRGICA CERCA EL 

ZERO EN 
SINISTRALITAT LABORAL

El seu objectiu més important és treballar sense víctimes mortals ni 
ferits, perquè estan segurs que totes les malalties i lesions relacionades 
amb el treball es poden prevenir

Per fer aquest reportat-
ge s’ha entrevistat Cé-
sar Junco Luis. Director 
general de Sostenibilitat 
d’Asturiana de Zinc, S.A. 
Xstrata Zinc.
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A més, AZSA té un altre com-
promís: crear un lloc de treball 
segur i saludable, basat en el res-
pecte mutu, respecte de la llei i 
integritat. El seu objectiu més im-
portant és operar amb zero vícti-
mes mortals i no causar danys a 
la salut dels seus treballadors, 
perquè la companyia està ferma-
ment convençuda que totes les 
malalties i accidents laborals es 
poden prevenir.

Com en qualsevol empresa 
metal∙lúrgica, hi ha una sèrie de 
riscos que fan de la prevenció 
de riscos laborals una part im-
portantíssima de l’estratègia de 
gestió. Tan cert és això que el 
principal objectiu corporatiu en 
matèria de seguretat i salut és 
aconseguir el zero en sinistralitat 
laboral.

Dins dels objectius estratè-
gics per al període 2010-12, està 

previst reduir l’accidentalitat en 
un 40% sobre l’acompliment 
aconseguit el 2009. Aquesta 
es mesura segons tres indica-
dors: en primer lloc pel nom-
bre d’accidents totals per milió 
d’hores treballades, per l’índex 
d’accidents amb baixa per milió 
d’hores treballades i, en tercer 
lloc, pel nombre de jornades per-
dudes en accidents amb baixa, 
o bé per recol∙locació, per milió 
d’hores treballades. Malgrat que 
l’objectiu de la reducció dels ac-
cidents va decreixent en la me-
sura en què s’estan aconseguint 
les metes, en el cas dels acci-
dents mortals l’objectiu sempre 
és zero.

Tot és poc per aconseguir la 
màxima seguretat laboral possi-
ble, i en aquest sentit, no només 
es tenen en compte els treba-
lladors propis, els contractistes 
són tractats de la mateixa ma-

nera, no només com estableix la 
llei sobre coordinació d’activitats 
empresarials, sinó que, a més, en 
els indicadors esmentats anterior-
ment també es tenen en compte 
tots els objectius que estableix 
l’estratègia de sostenibilitat.

Aquest és, en línies generals, el 
compromís assumit per la Direcció 
d’AZSA en la prevenció de riscos 
laborals, que és transmès als seus 
treballadors mitjançant els coman-
daments, els quals juguen un pa-
per clau ja que estan en contacte 
amb els operaris diàriament, i són 
els qui poden transmetre millor 
aquesta filosofia i el compromís de 
prevenció de la companyia.

ASTURIANA DE ZINC, S.A.
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EL BENESTAR DELS 
EMPLEATS, EL LEITMOTIV 

DE LA POLÍTICA 
PREVENCIONISTA DEL 

GRUPO SANTANDER

El model organitzatiu del Grupo Santander advoca no només per una 
gestió en prevenció, sinó per una gestió de benestar del treballador de 
manera àmplia i generosa

Fundat el 1857, el grup 
gestiona fons de 1.383 bilions 
d’euros de més de 102 mi-
lions de clients, a través de 
15.000 oficines. Té 3,3 milions 
d’accionistes i 193.000 treba-
lladors. És el principal grup fi-
nancer a Espanya i a Amèrica 
Llatina, amb posicions molt re-
llevants al Regne Unit, el Brasil, 
Portugal, Alemanya, Polònia i 
al nord-est dels Estats Units. A 
través de Santander Consumer 
Finance, opera també als països 
nòrdics i altres nacions euro-
pees. Les seves accions cotitzen 
a les borses de Madrid, Nova 
York, Londres, Lisboa, Mèxic, 
Sao Paulo, Buenos Aires i Milà, i 
figuren en 63 índexs diferents.

Aquests són fets diferencials 
dins del sector financer mundial, 
fins al punt que en els últims 

cinc exercicis la retribució total als 
accionistes de Santander ha supe-
rat els 24.000 milions d’euros.

El model organitzatiu del Grupo 
Santander advoca no només per 
una gestió en prevenció pròpia-
ment dita, sinó per una gestió de 
benestar dels empleats de mane-
ra àmplia i generosa, posant a la 
seva disposició una sèrie de com-
plements en el dia a dia del seu 
treball, la conseqüència immedia-
ta dels quals és el compromís fe-
faent amb l’empresa a la qual re-
presenten. Camps de golf, centres 
d’activitats esportives guiades, 
gimnàs i guarderia són algunes de 
les ofertes que el Grupo Santander 
té per als seus empleats al mateix 
centre de treball.

Tots aquests complements són 
importants en el seu conjunt, però 

Per fer aquest reportatge 
s’ha entrevistat Agustín 
Mocoroa Rodríguez. Di-
rector corporatiu de Salut 
i Prevenció de Riscos La-
borals de la Divisió de RH 
de Grupo Santander.
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el que és de vital importància és 
el detallat estudi i el seguiment 
mèdic de cada persona que com-
pon la plantilla. D’aquesta mane-
ra s’assegura que cadascun dels 
empleats entengui la importància 
d’adquirir hàbits que li aportin 
vida saludable de manera indivi-
dual, i ho facin extensible al seu 
àmbit familiar. Un personal sa i 
compromès fa del grup una com-
panyia més competitiva.

Amb aquest criteri de globa-
litat s’apliquen les polítiques de 
salut i prevenció de riscos labo-
rals en tota la firma, fet confir-
mat pel mateix conseller delegat. 
Qualsevol cosa que tingui a veure 
amb les persones, ha de tenir la 
seva aprovació, tant en el model 
de negoci com en les eines o am-
bients de treball. Amb aquest im-
puls, totes les divisions que espe-

cíficament tenen alguna activitat 
concreta agregada a l’objecte de 
negoci, com per exemple obres, 
manteniment, etc., treballen 
d’una forma permeable en la 
mateixa direcció.

Encara que la corporació té 
un plantejament global dissen-
yat i executat de manera inter-
na, en algunes ocasions, atesa 
la dispersió de centres de tre-
ball, hi ha la necessitat de con-
tractar els serveis de prevenció 
aliens per desenvolupar accions 
concretes o suports puntuals 
davant situacions atípiques que 
es puguin presentar, com per 
exemple, la crema d’un caixer 
automàtic.

El Grupo Santander té inte-
grat corporativament un model 
propi de prevenció, normes bà-

siques que són de compliment ri-
gorós, adaptables, si s’escau, a la 
normativa de cada país. En aquest 
model es planteja dur a terme una 
doble auditoria. La interna, que 
audita tot el que són sistemes i 
procediments, i l’externa o regla-
mentària establerta per la llei. La 
companyia no escatima en recur-
sos, i per a això contracta la cone-
guda firma Audelco per dur a ter-
me auditories de seguiment anuals 
(no cada quatre anys com marca la 
llei), per entendre que la prevenció 
no és com una molla, sinó que és 
una cosa que ha de formar part de 
la cultura dels mateixos directius, i 
com a tal és un procediment més 
de la pròpia organització.

CIUTAT FINANCERA GRUPO SANTANDER
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GÓMEZ-ACEBO & POMBO 
APOSTA PER LA MILLOR 
DEFENSA EN RISCOS 
LABORALS

La firma té com a objectiu integrar l’activitat preventiva en l’organització 
de l’empresa validant el sistema de prevenció mitjançant el seguiment i con-
trol de les mesures establertes

Ja han passat més de qua-
tre dècades des que s’establís 
a Madrid el primer despatx 
d’advocats espanyol amb pro-
jecció internacional. Són pio-
ners a donar resposta a clients 
internacionals que demanen 
excel∙lència i proximitat cultu-
ral.

Des d’aquell moment, la sig-
natura no ha deixat de créixer ni 
veure ampliades les seves expec-
tatives. L’èxit de Gómez-Acebo & 
Pombo s’ha construït a partir 
d’uns valors molt clars i una pre-
missa fonamental: compromís 
amb el client. Els mou el decidit 
propòsit d’aportar valor afegit a 
les empreses i organismes que 
necessiten el seu assessora-
ment, i ho aconsegueixen grà-
cies a un patrimoni jurídic sòlid, 
la profunda comprensió del ne-
goci dels seus clients i la voca-

ció professional compromesa amb 
l’entusiasme de la feina ben feta.

Prop de 500 professionals, en-
tre advocats, assessors tributa-
ris i equips de gestió, despleguen 
aquestes qualitats dia a dia, i acon-
segueixen que els seus clients es-
tiguin plenament satisfets amb el 
servei únic que reben.

Gómez-Acebo & Pombo té im-
plantat un sistema de gestió de pre-
venció de riscos laborals, que dispo-
sa de diverses «eines» per assolir els 
millors resultats previstos en aques-
ta matèria. És a dir, evitar els riscos 
previsibles perquè no es produeixin 
contingències, i que les condicions 
laborals siguin al més segures pos-
sible. Des de l’empresa es fa una 
avaluació dels riscos generals de les 
instal∙lacions i lloc de treball, i es 
duen a terme plans de vigilància de 
la salut dels treballadors.

Per fer aquest repor-
tatge s’ha entrevistat 
Raúl Arenas Clemente. 
Responsable de Preven-
ció de Riscos Laborals 
del Departament de 
Recursos Humans de 
Gómez-Acebo & Pombo 
Abogados, S.L.P. Tècnic 
sènior de gestió, admi-
nistració de personal.
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Per a la companyia, el siste-
ma de prevenció de riscos labo-
rals, d’acord amb la legislació, 
està documentat mitjançant 
l’intitulat «Pla de prevenció» que 
té el despatx, i que està disponi-
ble per a tota la plantilla. A més, 
s’imparteix formació i es facilita 
tota la informació disponible per-
què qualsevol persona de la com-
panyia pugui integrar, i per tant 
personalitzar, la prevenció de ris-
cos a la seva activitat laboral es-
pecífica.

Encara que a Gómez-Acebo & 
Pombo no hi ha una política de 
prevenció de riscos laborals ex-
haustiva -cal tenir en compte que 
els riscos que es puguin donar 
en aquest tipus de sector i àmbit 
laboral no són gaire importants 
quant a freqüència i gravetat-, sí 
que es compleixen àmpliament 
les obligacions legals en aques-

ta matèria, a més d’elaborar, 
difondre i implantar procedi-
ments i instruccions, com la re-
dacció d’una guia per orientar 
la conducta del personal davant 
de la realització d’una deter-
minada tasca. Per al despatx, 
el pla de prevenció no només 
tracta d’aconseguir un benefi-
ci intangible, que és fomentar 
una autèntica cultura preventi-
va, sinó que té com a objectiu 
integrar l’activitat preventiva en 
l’organització de l’empresa vali-
dant el sistema de prevenció mi-
tjançant el seguiment i control 
de les mesures establertes.

En conclusió, des de Gómez-
Acebo & Pombo es defineix 
l’estructura organitzativa de la 
prevenció ajustant-se als termes 
que exigeix la llei, i determinant 
les funcions i responsabilitats 
de tota l’organització en aques-

ta matèria. Per a això, es disposa 
d’un servei de prevenció aliè mi-
tjançant el qual s’assumeixen les 
quatre especialitats que estableix 
la legislació.

La identificació de riscos i la 
consegüent avaluació dels que no 
s’han pogut eliminar s’afronten 
mitjançant la realització d’un nou 
estudi juntament amb la planifica-
ció de l’acció preventiva. Posterior-
ment, el servei de prevenció aliè 
duu a terme un seguiment i control 
de l’acció preventiva, i determina 
quins s’han dut a terme i els que 
faltarien per fer. Totes aquestes 
mesures s’apliquen perquè l’èxit 
de les seves accions no disminueixi 
per accidents en matèria de salut 
laboral.

SEU DE GÓMEZ-ACEBO & POMBO
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LA GESTIÓ DE LA QUALITAT, LA 
SEGURETAT I EL MEDI AMBIENT

Les empreses es troben en un 
entorn canviant en tots els àm-
bits, tant tecnològicament com 
pel que fa als sistemes de gestió. 
Això comporta que han de fer un 
esforç important per adaptar-se a 
les noves situacions amb la fina-
litat de seguir sent competitives 
en els mercats en què es desen-
volupen, subjectes inevitablement 
al procés de globalització. En la 
mesura en què els sistemes de 
gestió integrats de qualitat, se-
guretat i medi ambient aconse-
gueixin satisfer aquesta varietat 
d’exigències, l’empresa aconse-
guirà complir els seus objectius.

Actualment hi ha diversos mo-
dels de gestió que les empreses 
estan adoptant perquè les se-
ves organitzacions s’encaminin 
cap al que s’ha anomenat 
Excel∙lència. D’una banda, les 
normes ISO 9000 de qualitat són 
un punt ineludible de referència, 
com també ho són les normes 
ISO 14000 de gestió mediam-
biental, desenvolupades a sem-
blança de les primeres. El nou 
marc reglamentari sobre preven-
ció de riscos laborals, inspirat en 
principis bàsics de qualitat, com 
la millora contínua i la integració 
de l’acció preventiva en l’activitat 
de l’empresa, és òbviament no 
només una exigència, sinó també 
una necessitat per donar respos-
ta als requeriments que la perso-
na té en el seu àmbit laboral.

El nou model que es planteja 
persegueix, per tant, una inte-
gració real dels sistemes de ges-
tió de qualitat, prevenció i medi 
ambient, en la gestió integral de 
l’empresa.

Partim de la premissa que la 
prevenció laboral i mediambien-
tal són parts integrants del con-
cepte de qualitat en una organit-
zació que no es poden dissociar 
de la qualitat. D’altra banda, la 
prevenció laboral i mediambien-
tal tenen prou importància com 
per atorgar un avantatge compe-
titiu a l’empresa; és a dir, es po-
den constituir en una perspectiva 
independent de cara al desple-
gament estratègic en l’empresa, 
a diferència del que pot passar 
amb altres àrees de gestió.

MARC JURIDICONORMATIU 
DE LA INTEGRACIÓ

Es poden identificar diferents 
referències legals pel que fa al 
procés d’integració. En el cas 
d’Espanya, la primera referència 
es troba en la Llei 31/1995, de 
prevenció de riscos laborals, que 
en l’article 16 diu, en referir-se a 
les actuacions preventives, que 
s’hauran d’integrar en el conjunt 
de les activitats de l’empresa 
i en tots els nivells jeràrquics 
d’aquesta. Més en concret, el 
Reglament dels serveis de pre-
venció, en l’article 1.1, també 
estableix que l’activitat preventi-
va s’haurà d’integrar en el con-
junt d’activitats i decisions, tant 
en els processos tècnics com en 
l’organització del treball i en les 
condicions en què aquest es pres-
ti, com en la línia jeràrquica de 
l’empresa.

En altres articles de la llei se 
suggereix l’aproximació de siste-
mes de gestió de prevenció a la 
qualitat. Un element clau d’un 
sistema de qualitat és la millo-

JUAN RAMÓN MUÑOZ 
SANTOS

Enginyer industrial. Doc-
tor en economia i direc-
ció d’empreses. Màster 
MBA. Diploma en estudis 
avançats en organització 
d’empreses. Diploma en es-
tudis avançats en enginyeria 
ambiental. Tècnic superior 
en prevenció de riscos la-
borals. Experiència de prop 
de 20 anys en l’àmbit de la 
prevenció laboral. Funcio-
nari del cos d’enginyers in-
dustrials del Govern basc. 
Professor associat de la Uni-
versitat Pública de Navarra 
en projectes d’enginyeria i 
autor de diverses publica-
cions (llibres i articles) so-
bre la matèria.

Autor:
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ra contínua i a aquesta es remet 
l’article 14.2, ja que estableix 
que l’empresari desenvoluparà 
una acció permanent amb la fina-
litat de perfeccionar els nivells de 
protecció existents, i disposarà el 
que sigui necessari per adaptar 
les mesures de prevenció. A més, 
el sistema ha d’estar documentat 
per permetre la justificació dels 
resultats i les actuacions dutes a 
terme per assolir-los, així com per 
obtenir la mesura de la nostra efi-
càcia i facilitar la millora contínua 
esmentada. Aquests aspectes de 
la Llei de prevenció semblen ex-
trets dels requisits d’un sistema 
de qualitat, però destacant la im-
portància de les persones que el 
formen.

Sobre la base del que s’ha ex-
posat, els elements més destaca-
bles pel que fa a la descripció del 
marc tecnicolegal de la integració 
són aquests:

a) Els sistemes de gestió de la 
prevenció no s’han de sotme-
tre necessàriament a normes 
addicionals de tipus obligatori, 
a causa dels costos econòmics 
que poden comportar per a les 
empreses, i la limitació de la 
llibertat de cada organització 
de poder configurar el seu pro-
pi sistema de gestió.

b) La implantació del sistema 
de gestió de prevenció de ris-
cos laborals s’ha de constituir 
com a objectiu estratègic, de 
la mateixa manera que ocorre 
actualment amb els sistemes 
de gestió mediambiental i de 
qualitat.

c) Els tres sistemes de gestió 
de prevenció, qualitat i medi 
ambient han d’estar vinculats, 
ateses les profundes interrela-
cions existents.

d) La necessitat que els re-
presentants dels treballadors 
participin en el propi disseny 
del sistema. Es tracta d’un 

factor clau per aconseguir-ne 
l’èxit, ja que es fa possible la 
confiança necessària dels tre-
balladors i el propi control per 
part d’ells del sistema des de 
la fase inicial.

Per tant, els tres sistemes es 
basen en la integració funcional, 
i cerquen l’optimització de recur-
sos mitjançant la minimització 
de costos causats per una gestió 
deficient. A més, amb un disseny 
adequat s’hauria d’assolir la si-
nergia mútua que facilita la im-
plantació eficaç de cada sistema 
i la seva possible integració en un 
sistema únic.

ELS REPTES COMUNS ALS 
TRES SISTEMES

S’ha de tenir en compte que 
la qualitat és l’«aptitud de satis-
fer les exigències» i l’exigència 
és una «necessitat o expectativa 
formulada, habitualment implí-
cites, o imposades». Ara bé, els 
consumidors tenen, a més de les 
exigències de seguretat del pro-
ducte, noves exigències relatives 
al valor ecològic dels productes 
que compren.

Quant a la qualitat, el repte per 
al fabricant és poder presentar ell 
mateix una «declaració de confor-
mitat» a les exigències del client, 
seguint la norma EN 45014, o mi-
llor un «certificat de conformitat» 
del seu producte segons una nor-
ma i establert per un organisme 
extern reconegut.

Pel que concerneix a la salut 
i seguretat laboral, el repte per 
al fabricant és satisfer les exi-
gències essencials de seguretat 
definides per les directives euro-
pees incloses en l’article 95 del 
tractat d’Amsterdam. Aquestes 
directives del nou enfocament 
defineixen els procediments de 
certificació de conformitat que 
els productes han de satisfer per 
poder circular lliurement.

Quant a la protecció del medi 
ambient, el repte per al fabricant 
o el distribuïdor també és poder 
proclamar per si mateix els resul-
tats ecològics del seu producte o, 
millor encara, obtenir l’etiqueta 
oficial.

Aquests reptes comuns de les 
empreses es poden posar de ma-
nifest de diverses maneres.

En principi, els conceptes de 
qualitat i seguretat no són fàcil-
ment dissociables ja que un de-
fecte de qualitat d’un material 
pot provocar un accident, o inver-
sament, un accident amb baixa 
pot conduir a un defecte en el 
producte o una greu desorganit-
zació.

Un gran nombre de riscos re-
latius a la seguretat poden pro-
vocar riscos per al medi ambient 
quan prenen una determinada 
dimensió.

Per tant, cal destacar la im-
portància d’una gestió global. Les 
analogies conceptuals conduei-
xen a uns principis de gestió molt 
semblants. Així, resulta que per a 
la qualitat, la seguretat i el medi 
ambient, els referencials corres-
ponents són compatibles i com-
plementaris, i es poden aplicar 
fàcilment a la gestió integrada.
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EL PAPER DE LES 
AUDITORIES EN LA 

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS

L’auditoria va néixer de 
la necessitat de comprovar 
l’honestedat d’aquells qui admi-
nistraven els béns d’altres. Exis-
teixen diverses versions sobre 
quins tipus de situacions van do-
nar origen a l’auditoria; segons 
alguns(1) va ser l’antiga pràctica 
de registrar el carregament d’un 
vaixell a mesura que la tripulació 
anomenava els diferents articles 
i les seves quantitats. L’auditor 
(oïdor) representava el rei, i la 
seva presència assegurava que 
es registressin apropiadament 
tots els impostos del carrega-
ment.

Sembla(2) que les pràctiques 
auditores ja es duien a terme a 
Mesopotàmia 3.500 anys a. de 
C.; hi ha proves que es feien ser-
vir en les civilitzacions egípcia, 
grega, xinesa, persa i hebrea. 
En l’imperi romà es practicava 
l’«escolta de comptes» en què un 
funcionari comprovava oralment 
els seus comptes amb els d’un 
altre; del llatí audire (escoltar, 
oir) deriva el terme auditar.

L’auditoria és una acció de 
doble cara: l’auditor, verifica; 
l’auditat, rendeix comptes. Així 
ho posa de manifest Shakespea-
re en el seu quart sonet(3), els ver-
sos 11 i 12 del qual diuen:

Then how when nature calls 
thee to be gone, what acceptable 
Audit can’t thou leave?

La seva traducció seria una 
cosa així: Quan arribi la teva hora 
final, no podràs presentar uns 
comptes [audit] acceptables de 
tu mateix?

En l’actualitat, l’auditoria, que 
originalment es limitava als as-
pectes financers de les organit-
zacions, s’ha estès a tots els àm-
bits de la gestió, i, així es parla 
d’auditoria social, tècnica, jurídi-
ca, mediambiental, de qualitat o 
de seguretat(4).

Essencialment totes les au-
ditories s’ajusten a un model 
comú(5): es tracta, en definitiva, 
de mesurar el grau de conformi-
tat de la situació que s’audita res-
pecte d’un referent d’excel∙lència; 
és a dir, un model d’allò que es 
considera que constitueix la si-
tuació ideal.

L’AUDITORIA DE PREVENCIÓ 
COM A OBLIGACIÓ LEGAL

Per a un observador espanyol 
pot semblar sorprenent constatar 
que la Directiva marc (Directiva 
89/391) que va traçar les grans 
línies del que havia de ser la ges-
tió de la seguretat i la salut a la 

Autor:
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de riscos laborals.
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Unió Europea, no només no esta-
blís cap obligació en relació amb 
l’auditoria preventiva, sinó que ni 
tan sols l’esmentés. Com es pot 
explicar aquest oblit? Simple-
ment, perquè no sembla que es 
tractés d’un oblit, sinó més aviat 
d’una omissió obligada.

En efecte, les auditories, com 
hem vist, requereixen com a con-
dició prèvia per dur-les a terme 
la disponibilitat d’un referent 
d’excel∙lència, una cosa inexistent 
en el moment de promulgar-se la 
directiva. La directiva, per tant, 
no podia tècnicament incloure 
l’auditoria com un dels seus ele-
ments.

Si la Directiva marc 89/391 
no incloïa l’auditoria, com és 
possible que la Llei de prevenció 
la inclogués? En primer lloc, cal 
tenir en compte que aquesta di-
rectiva marc és una directiva de 
mínims; les transposicions a les 
legislacions nacionals han de 
respectar els mínims fixats en la 
directiva, però poden, si l’Estat 
membre ho considera oportú, ser 
més exigents que aquella; i el Go-
vern espanyol va decidir ser més 
exigent que la directiva en aquest 
aspecte, i va introduir l’auditoria. 
De fet, Espanya va ser (i segueix 
sent) l’únic Estat membre que 
va establir l’obligatorietat de 
l’auditoria del sistema preventiu 
en determinades circumstàncies, 
a la qual cosa es pot buscar una 
explicació «històrica».

En efecte, com que el termi-
ni límit de transposició de la di-
rectiva era el 31 de desembre 
de 1992, la majoria dels Estats 
membres van elaborar la legisla-
ció nacional que la transposava 
abans d’aquesta data; en canvi, 
Espanya es va retardar i no va 
promulgar la Llei de prevenció 
fins al novembre de 1995, gaire-
bé tres anys després de la data 
límit. Però entre 1992 i 1995 van 
tenir lloc a la Unió Europea àm-
plies discussions sobre el paper 

que podia exercir la normalització 
en l’aplicació de les directives de 
seguretat i salut(6), i en aquell mo-
ment semblava raonable esperar 
que en un futur no llunyà es dis-
posaria d’una norma de gestió de 
la seguretat i salut en el treball en 
línia amb les ISO 9000 de quali-
tat o ISO 14000 sobre protecció 
del medi ambient. En aquestes 
condicions, incloure l’auditoria en 
la Llei de prevenció no semblava 
desgavellat.

DIFICULTATS PER PUBLICAR 
UNA NORMA INTERNACIONAL 
DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I 
SALUT

Tanmateix, el futur va venir a 
demostrar no només que el camí 
cap a la publicació d’aquesta 
hipotètica norma de gestió de 
caràcter internacional estaria ple 
de dificultats que finalment farien 
impossible que –fins ara– hagi 
vist la llum, sinó que la inclusió 
de l’auditoria obligatòria en la 
Llei de prevenció va introduir dis-
funcions que més tard es van ha-
ver de corregir.

El primer intent de publicar 
unes normes de gestió de la pre-
venció sobre les quals poder ba-
sar un sistema d’auditoria el va 
protagonitzar AENOR, que al juny 
de 1996 va adoptar amb caràc-
ter experimental les normes UNE 
81900, 81901 i 81902, i en aque-
lla època estava elaborant tres 
noves normes, les 81903, 81904 
i 81905(7). No obstant això, els 
intents van xocar en primer lloc 
amb l’oposició de CCOO i UGT, 
que van manifestar la seva dis-
conformitat sobre el fet que les 
normes UNE no preveiessin «cap 
intervenció o acció per part dels 
treballadors o els seus represen-
tants»(8).

L’esforç realitzat no va aconse-
guir el suport suficient en el Co-
mitè Europeu de Normalització 
(CEN) per impulsar l’elaboració 
de normes similars a escala euro-

pea, ja que onze Estats membres 
es van manifestar en contra del 
projecte enfront de només qua-
tre a favor; també van pesar en 
la decisió les opinions en contra 
de les organitzacions patronals i 
sindicals europees(9).

A aquesta decisió va contri-
buir, sens dubte, el fet que ISO 
hagués decidit, al setembre de 
1996, paralitzar els seus projec-
tes d’elaborar normes similars 
a les ISO 9000 i ISO 14000 en 
l’àmbit de la gestió de la segu-
retat i salut en el treball, davant 
l’oposició de molts dels seus 
membres(10). Finalment, les nor-
mes UNE de la sèrie 81900 van 
ser anul∙lades definitivament al 
juny de 2004(11).

Malgrat això, la demanda exis-
tent per part de les grans empre-
ses per disposar d’una norma de 
gestió de la seguretat i salut cer-
tificable va fer que l’organisme 
normalitzador britànic, British 
Standard Institution (BSI), publi-
qués el 1999 la «norma» OHSAS 
18001. Inicialment el mateix BSI 
no reconeixia a OHSAS 18001 
l’estatus formal de “rule” (es-
tàndard en anglès), ja que no es 
complien determinats requisits 
en el seu procés d’elaboració; per 
això es publicitava només com a 
«especificació».

Només a partir de l’any 
2007, quan es va publicar una 
nova versió més concorde amb 
l’estructura de les normes ISO 
9000 i ISO 14000, BSI va con-
cedir a OSHAS 18001 i OHSAS 
18002 l’estatus d’estàndard(12).

En la pràctica, les normes 
OHSAS 18000 s’han convertit de 
facto en una norma internacio-
nal en el sentit que són utilitza-
des per empreses de tot el món. 
Segons Wikipedia, l’any 2009 
s’havien certificat amb OHSAS 
18000, 54.000 empreses de 116 
països(13).
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EFECTES INDESITJATS DE 
L’OBLIGACIÓ DE L’AUDITORIA

En la seva redacció original, la 
Llei de prevenció de riscos labo-
rals va establir en l’article 30.6 
que «L’empresari que no hagi 
concertat el servei de prevenció 
amb una entitat especialitzada 
aliena a l’empresa, haurà de sot-
metre el seu sistema de preven-
ció al control d’una auditoria o 
avaluació externa, en els termes 
que es determinin reglamentària-
ment».

Atès que aquesta obligació 
era manifestament exagerada 
per a moltes microempreses els 
riscos de les quals són d’escassa 
entitat, el Reglament dels serveis 
de prevenció (article 29.3) va alli-
berar les empreses de fins a sis 
treballadors de l’obligació: «les 
empreses de fins a 6 treballadors 
les activitats dels quals no esti-
guin incloses en l’Annex I, en les 
quals l’empresari hagi assumit 
personalment les funcions de pre-
venció o hagi designat un o més 
treballadors per dur-les a terme 
i en les quals l’eficàcia del siste-
ma preventiu resulti evident sen-
se necessitat de recórrer a una 
auditoria pel limitat nombre de 
treballadors i l’escassa comple-
xitat de les activitats preventives, 
es considerarà que han complert 
l’obligació de l’auditoria quan 
emplenin i remetin a l’autoritat 
laboral una notificació sobre la 
concurrència de les condicions 
que no fan necessari recórrer a 
aquesta».

Aquesta exempció no va ser 
suficient per aconseguir que –
com se suposa que pretenia el 
legislador– les petites empreses 
adoptessin un model de gestió 
de la prevenció basat en la uti-
lització prioritària de recursos 
propis; en canvi, es van inclinar 
massivament per la utilització en 
exclusiva de serveis de prevenció 
aliens, la qual cosa òbviament 
era un inconvenient més gran per 

a la integració de la prevenció en 
l’empresa.

El primer avís sobre el pro-
blema el va donar l’informe en-
carregat pel llavors president del 
Govern, Sr. Aznar, al president del 
Consell Econòmic i Social, i que 
es coneix com a informe Durán(14), 
en la pàgina 269 del qual es pot 
llegir: «l’RSP [Reglament dels 
serveis de prevenció], d’alguna 
manera, contribueix al fet que la 
prevenció amb mitjans propis si-
gui excessivament costosa, i força 
en la pràctica al fet que les em-
preses recorrin, com va quedar 
dit, de forma majoritària als ser-
veis de prevenció aliens i, a més, 
al fet que ho facin per gestionar 
totes les activitats preventives de 
l’empresa».

Poc després, (2003), la V En-
questa Nacional de Condicions de 
Treball(15) aportava dades quanti-
tatives sobre la qüestió: «El 73,4% 
de les empreses ha optat per un 
servei de prevenció aliè perquè 
s’ocupi de la seva seguretat i salut 
en el treball, fonamentalment com 
a única modalitat d’organització 
preventiva (51,4%), encara que 
també juntament amb altres mo-
dalitats (22%)». En aquella època, 
doncs, més de la meitat de les 
empreses espanyoles tenien, com 
a únic recurs preventiu, un servei 
de prevenció aliè.

L’evidència que el model no 
afavoria la integració de la preven-
ció, va portar a modificar la Llei 
de prevenció mitjançant la Llei 
54/2003, l’exposició de motius 
de la qual efectuava un diagnòs-
tic clar de la situació: «Des de 
l’entrada en vigor de la Llei de pre-
venció de riscos laborals [s’ha]… 
desenvolupat un ingent esforç… 
[que] havia de conduir a integrar 
la prevenció de riscos laborals 
en tots els nivells de l’empresa i 
a fomentar una autèntica cultu-
ra de la prevenció. Tanmateix, 
l’experiència acumulada… permet 
ja constatar tant l’existència de 

certs problemes que en dificul-
ten l’aplicació, com la de deter-
minades insuficiències en el seu 
contingut, que es manifesten, en 
termes d’accidents de treball, en 
la subsistència d’índexs de si-
nistralitat laboral indesitjats que 
reclamen actuacions profundes 
i àgils… L’anàlisi d’aquests pro-
blemes posa de manifest… una 
incorporació deficient del nou 
model de prevenció i una falta 
d’integració de la prevenció en 
l’empresa».

Per això, la llei establia que 
la «integració de la prevenció… 
s’enuncia ara com la primera obli-
gació de l’empresa i com la pri-
mera activitat d’assessorament 
i suport que ha de facilitar-li un 
servei de prevenció, tot això per 
assegurar la integració i evitar 
compliments merament formals 
i no eficients de la normativa».

En coherència amb l’anterior, 
i partint de la hipòtesi probable-
ment certa que la integració de 
la prevenció solament és possi-
ble si l’empresa recorre –almenys 
en part– a gestionar la prevenció 
amb mitjans propis, l’Estratègia 
espanyola de seguretat i sa-
lut 2007-2012 establia en el 
l’apartat 2.1: «Totes les polítiques 
i la pròpia normativa de prevenció 
de riscos laborals potenciaran la 
disposició de recursos preventius 
propis».

Un exemple d’aquesta volun-
tat el constituïa l’anunci de la 
mateixa Estratègia que «Esta-
ran dispensades de l’obligació 
d’auditoria les empreses de fins a 
50 treballadors que organitzin el 
seu sistema de prevenció amb re-
cursos propis, tret que l’autoritat 
laboral en requereixi la realitza-
ció», una voluntat que no es va 
concretar normativament fins 
a l’any 2010, en el qual el Reial 
decret 337/2010 va reformar el 
Reglament dels serveis de preven-
ció.
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La mesura en què aquests 
canvis induiran a incrementar 
la utilització de recursos propis 
i –presumptament– a integrar la 
prevenció, és difícil de preveure. 
El fet cert és que l’any 2009 la 
proporció d’empreses que te-
nien com a únic recurs preventiu 
un servei de prevenció aliè era 
una mica superior a la de l’any 
2003. En efecte, en l’informe de 
l’Enquesta nacional de gestió de 
la seguretat i salut en les em-
preses publicada l’any 2010 per 
l’INSHT (pàgina 29), s’hi pot lle-
gir(16): «el servei de prevenció aliè 
és majoritari en tots els trams 
de plantilla, fonamentalment 
com a única modalitat preventiva 
(58,3% del total d’empreses)».

LA NECESSITAT TÈCNICA DE 
L’AUDITORIA

Si l’experiència ens ha en-
senyat que el marc legal espan-
yol s’ha hagut de modificar per 
deixar en la pràctica fora de 
l’obligació legal d’auditar-se més 
del 95% de les empreses (les de 
menys de 50 treballadors), cal 
preguntar-se sobre la pertinèn-
cia que l’auditoria segueixi sent 
obligatòria per a un cert col∙lectiu 
(molt petit) d’empreses i, sobre-
tot, sobre la necessitat tècnica 
d’auditar-se.

Des de la primera perspectiva, 
pensem que eliminar l’auditoria 
com a obligació legal ens situaria 
en línia amb la resta dels Estats 
membres de la Unió Europea, en-
cara que mantenir-la –ara que el 
seu àmbit d’aplicació s’ha reduït 
en gran mesura– tampoc intro-
dueix cap disfunció.

Des de la segona perspectiva, 
segons el nostre parer, la res-
posta és clara: l’auditoria és òb-
viament imprescindible quan les 
organitzacions superen un cert 
llindar de grandària que els im-
pedeix controlar-se a si mateixes 
amb eficàcia suficient. Com hem 
vist abans, 54.000 empreses de 

tot el món s’havien certificat l’any 
2009 segons OSHAS 18001, la 
qual cosa implica que, al seu mo-
ment, seran auditades.

I, excepte a Espanya, ho han fet 
no perquè cap legislació els obli-
gui, sinó empeses pel seu propi 
convenciment o per les pressions 
dels seus stakeholders, principal-
ment, però no només dels seus 
clients. Simplement aquestes em-
preses saben que l’auditoria, de 
prevenció i de molts altres temes, 
és una necessitat per mantenir-se 
en una línia de millora contínua 
fora de la qual la supervivència, a 
mitjà termini, és poc menys que 
impossible.
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FITES NORMATIVES EN LA 
SEGURETAT I HIGIENE EN EL 
TREBALL A ESPANYA (II)

RECOPILACIÓ DE LA 
NORMATIVA DES DEL SE-
GON QUINQUENNI DE LA 
DICTADURA DE PRIMO 
DE RIVERA FINS AL PRI-
MER ANY DEL NOU ESTAT 
(1940)

17 novembre 1925: Reial de-
cret que aprova el Reglament 
d’establiments perillosos, incò-
modes i insalubres.

19 febrer 1926: Es prohibeix 
l’ús de sulfat de plom i cerussa, 
per pintar a l’interior d’edificis.

23 agost 1926: Aprovació, 
amb rang de Reial decret, del 
Codi de treball.

15 agost 1927: Es regula el 
descans nocturn de la dona obre-
ra.

21 desembre 1928: Estatut 
de formació professional.

21 novembre 1929: S’aprova 
el Reglament sobre seguretat de 
recipients per a fluids a pressió.

20 octubre 1930: Reglament 
de la jornada de treball.

28 maig 1931: Reglament 
d’aplicació del Reial decret de 
1926 sobre prohibició de l’ús de 
cerussa, sulfat de plom i altres 
compostos, per pintar interiors 
d’edificis.

12 juny 1931: Aplicació al sec-
tor agrari de la Llei d’accidents 
de treball.

1 juliol 1931: Nova fixació de 

la jornada laboral amb un màxim 
de 8 hores diàries o 48 hores se-
tmanals.

25 agost 1931: Reglament 
d’aplicació de la Llei d’accidents 
de treball en el sector agrícola.

31 novembre 1931: Llei de 
contracte de treball.

8 abril 1932: Ratificació de 
Convenis OIT relatius al treball 
nocturn de dones i nens, el d’edat 
mínima d’admissió dels nens en 
la indústria i en treballs agrícoles. 
S’hi inclou el relatiu a la indem-
nització per MP, equiparant-la a la 
d’accident de treball.

4 juliol 1932: Es fixa, per llei, 
el nou Codi del treball, que fixa les 
indemnitzacions per accidents de 
treball.

8 octubre 1932: Text refós de 
la legislació d’accidents de treball 
en la indústria.

31 gener 1933: Reglament en 
la indústria d’accidents de tre-
ball.

23 agost 1934: Reglament de 
policia minera.

25 setembre 1934: Prohibició 
de treballs agrícoles a nens du-
rant l’horari escolar.

13 juliol 1936: Llei de malal-
ties professionals. Llei de bases.

15 juliol 1937: Assegurances 
i fiances d’accidents de treball.

9 març 1938: Fur del treball.

8 juny 1938: Menjadors 
obrers.

13 maig 1938: Creació de 
l’Institut Social de la Marina.

24 novembre 1939: Llei 
d’ordenació i defensa de la in-
dústria.

15 desembre 1939: Llei sobre 
organització de la inspecció de 
treball.

16 gener 1940: Normes sobre 
estadístiques d’accidents de tre-
ball.

31 gener 1940: Ordre minis-
terial que aprova el Reglament 
general de seguretat i higiene en 
el treball.

4 juny 1940: Regulació de 
l’accident de treball aplicant-hi 
el Reglament de 31 de gener de 
1933.

24 juliol 1940: Es regula el 
descans dominical.

26 agost 1940: S’aprova el 
reglament sobre il∙luminació als 
centres de treball.

10 setembre 1940: Obligació 
de comunicar els accidents oco-
rreguts a les mines.
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MOTS ENCREUATS
Completa els requadres que hi apareixen en blanc amb les paraules a partir de les definicions que es mos-
tren tot seguit.

Conveni entre dues o més perso-
nes o entitats sobre un fi comú.
Determinar el caràcter d’una 
malaltia, la situació i la seva qua-
lificació mitjançant l’examen dels 
seus signes i símptomes caracte-
rístics.
Unió, associació, obligació de 
mancomú.
Procés pel qual un subjecte deci-
deix vincular recursos financers 
a canvi de l’expectativa d’obtenir 
uns beneficis.
Concertar mitjans, esforços, etc. 
per a una acció comuna.
Acció i efecte de planificar.
Associació de persones regulada 
per un conjunt de normes en fun-
ció de determinades finalitats.
Determinació, estimació del valor, 
preu o importància d’alguna cosa.

1

2

3

4

5

6

7

8

SOPA DE LLETRES
Cerca en la sopa de lletres les 7 paraules que fan referència a la gestió de la prevenció.
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SUDOKU PREVENCIÓ
Emplena tota la quadrícula de 9x9 cel∙les sense repetir cap equip de protecció individual en cap fila, 
columna o subquadrícula de 3x3.

1.- Casc

2.- Guants

3.- Ulleres

4.- Funda

5.- Botes

6.- Pantalla

7.- Arnès

8.- Protector auditiv 

9.- Màscara
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