DI-0012/2011

prebentzio

4. zenb.
2012

ekintza

CEOEren laneko arriskuen prebentzioari buruzko aldizkaria

Txosten monografikoa
Enpresako arriskuen prebentzioaren
kudeaketari buruzko azterketa

Prebentzioa Europan
Manel Luque Parra
Pompeu Fabra Unibertsitatea

Ekimen tematikoak
José Bolaños Pulido
Siemens

Kudeaketa laneko
arriskuen prebentzioan
Finantzaketa:

EDITORIALA

Laneko Arriskuen Prebentzioak ez dakarkio inolako inposiziorik enpresariari, baizik eta
aukera bat da, produktibitatea hobetzeko, lan istripuak murrizteko, eta prozesuen eraginkortasuna eta, horrekin batean, lehiakortasuna emendatzeko aukera.
Helburu bat eta bera dute laneko arriskuen prebentzioan esku hartzen ari diren eragile
guztiek oro har, eta enpresariek eta enpresari erakundeek bereziki: laneko ezbehar kopurua
murriztea eta, ondorioz, lana ingurune seguru eta osasuntsuetan egin ahal izatea.
Zorionez, fruituak ematen ari da, oraingoz, guztion lan hori. Jakina den bezala, azkenaldi
honetan etengabe ari da Espainian ezbeharren kopurua murrizten. Erreferentziatzat hartzen
baditugu 2000. eta 2010. urteetako indizeak, argi ikusiko dugu Espainiako lan giroko ezbeharren kopurua oro har % 50etik gora murriztu dela.
Laneko arriskuen prebentzioaren azken helburua da lanpostuko arriskuak murriztea eta
lan giro seguruago eta osasuntsuagoak bazter orotara zabaltzea, baina gogoan eduki beharko liratekeen beste onura batzuk dakartza era berean laneko arriskuen prebentzioak.
Langileen osasunaren eta segurtasunaren hobekuntzak emaitza positiboak dakartza enpresen produktibitatearen alorrera, eta modu esanguratsuan murrizten dira halaber enpresen
kostuak.
Ikuspuntu ekonomiko soiletik begiratuz gero, Laneko Segurtasun eta Espainiako estatuko
Osasunerako Batzorde Nazionalaren Laneko Baldintzen Behatokiak eskainitako datuen arabera, 2008. urtean 895.679 lan-istripu gertatu ziren Espainian, eta 8.500 milioi euroko lankostuak ekarri zituzten guztira. Beste datu batzuen arabera –AMAT, Laneko Istripuetarako
Mutualitateen Elkarteak “Laneko istripuen araberako kostuen azterketa” izenburuaz argitaraturiko txostenak eskainitako datuak dakartzagu oraingoan–, laneko istripuek eta lanbide
eritasunek sorrarazitako 19.000 milioi eurotik gorako kostuari, hau da, Espainiako Barne
Produktu Gordinaren % 1,77ri, egin behar izan zieten enpresek aurre 2011. urtean.
Argi eta garbi mintzo zaizkigu datu hauek laneko arriskuen prebentzioak duen garrantzi
ekonomikoaz. Laneko arriskuen prebentzioak legezko beharkizunen esparrua gainditu du
inolaz ere, guztiz kontuan hartu beharreko aldagai ekonomikoa bihurtzeraino.
Arriskuak errotik ezabatzeko, murrizteko edo gutxitzeko bideratzen diren prebentzio jardueren plangintza inbertsio errentagarria da gure enpresentzat, hala gizakiaren ikuspegitik nola ekonomiaren ikuspegitik, jarduera horiek ongi bururatzen direnean. Onura horiek
guztiak gogoan dauzkatela, laneko arriskuen prebentzioa integratua dute dagoeneko enpresa
espainiar gehienek beren erakunde eta antolakuntzaren barruan.
Egungo gizarte eta ekonomia egoera zailagatik ere, laneko ezbeharren kopurua murrizteko ahaleginean jarraitu behar dute gure enpresek, duela urte askotatik hona diharduten
moduan. Honek ez du esan nahi prebentzioaren etengabeko hobekuntzak ahalegin ekonomikorik eskatuko ez duenik. Aitzitik, beharrezkoa da horrenbeste urtetan eginiko inbertsioak
errentagarri bihurtzea.
Ezin zaizkie enpresariei arazo handiagoak sorrarazi eta ahalegin ekonomiko gehiago
eskatu, ezin dira laneko arriskuen prebentzioaren mugak gainditu. Saihestu egin behar da
enpresei prebentziorako neurririk gabeko betebeharren inposatu nahia, zuzendu egin behar
da gehiegizko eskakizunak legez inposaturiko betebeharretan, erremedioa jarri behar zaio
egungo burokratizazioari eta erraztu egin behar zaie enpresei legezko betebeharren betetzea, proiektu eta praktika onen transferentziaz baliatuz.
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EDITA

NOTICIAS

(CGE) Granadako
Enpresarien Konfederazioak programa bat garatu
du enpresei LAPen arloan
dituzten eskasiak
atzematen laguntzeko
Material teknikoa ere landu dute,
10.000 erabiltzailerentzako
Granadako Enpresarien Konfederazioak programa bat garatu du herrialde hartako enpresa
txiki eta ertainei laneko arriskuen
prebentzioaren arloan (LAP) kudeaketa eredu oso bat ezartzen
laguntzearren.
Programarekin
batean 10.000tik gora enpresari
eta langilerentzako material teknikoa ere landu dute.
Laneko Arriskuen Prebentziorako Fundazioak (harekin batean
dihardu lanean CGE konfederazioak) finantzatu du informazio
zerbitzu espezializatu hau Granadako enpresa txiki eta ertainen eskuetan utzi duen ekimena.
Zerbitzu haren bitartez, helburu
berriak hartu ahal izango dituzte
aintzat enpresek eta hobetu ere
egin ahal izango dituzte prebentzioaren kudeaketarako planen
kostuak.
Proiektu honen arabera, CGE
konfederazioaren Laneko Arriskuen Prebentziorako Kabinetearen bitartez bideratu ahal izan
dituzte enpresariek eta langileek
prebentzioaren arloan dituzten
zalantzak, iradokizunak eta kontsultak.
2011. urteko deialdian, CGE
konfederazioan “AMIA analisi bat
bideratu zuen Granadako enpre-

sa txiki eta ertainetako Laneko
Arriskuen Prebentzioaren kudeaketaren egoerari buruz”, eta
2012. urteko ekitaldian jaso eta
ebaluatu dira haren emaitzak.
Luis Aribayos, CGEaren idazkari nagusiak azaldu duen bezala,
“ikerketak argi eta garbi erakutsi
du Granadako enpresa gehienak
kanpoko prebentzio zerbitzuez
baliatzen direla arriskuak kudeatzerakoan, eta agerian utzi
du, era berean, laneko ezbeharren kopurua murriztea dela betiere enpresarien helburu nagusietako bat”.
Bestalde, hainbat material
editatu dute Laneko Arriskuen
Prebentziorako Fundazioak eta
CGE konfederazioak “Prevenga”
programaren barruan, hala nola
“Lan baldintzen autoebaluaziorako” softwarea, “Granadako
Enpresen Prebentzio Dekalogoa”
(prebentziorako politika eraginkor baterako esparru egokia
eskaintzen duena) eta CGEaren
Laneko Arriskuen Prebentziorako
Kabinetearen web gunea. CGEak
ohar batean jakinarazi duen bezala, hainbat formatutan aurkeztu den material honek Laneko
Arriskuen Prebentziorako Legeak
beren konpainietan duen betetze
maila neurtzeko aukera emango
die enpresari eta langileei.

Laneko Segurtasun eta
Osasunaren inguruko
Jardunaldi Berriemaileak antolatu ditu
FOES, Soriako Enpresa
Erakundeen Federazioak
Lanarekin
loturiko
arrisku psikosozialak eta
2012ko Ikuskaritza Kanpaina Europarra izan dira jardunaldi hauetako aztergai
nagusiak.
Laneko arrisku psikosozialei buruzko txostenak
zabaldu zituen Laneko Segurtasun eta Osasunaren
inguruko Jardunaldi Berriemaileak, FOES, Soriako
Enpresa Erakundeen Federazioak
antolatuak.
Bere emanaldian, arrisku
psikosozial motak, egungo
araudia, kasu bakoitzaren
prebentziorako hartu beharreko neurriak eta beste
kontsiderazio batzuk aurkeztu zituen Beatriz Almazán Oteo, Fraternidad
Muprespa Prebentzio Elkartearen laneko arriskuen
prebentziorako goi teknikariak.
2011. urtearen bukaeran Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Agentzia Europarrak egin zuen inkestari dagokionez, bereziki azpimarratu zen estresa dela
Europan laneko osasun eta
segurtasunaren arloan aurre egin behar diogun arazo nagusietako bat. Kostu
handia dakarkigu estresak,
hala giza gaitza den aldetik nola kalte ekonomikoen
alorrean, pertsonen osasuna eta segurtasuna ez ezik,
erakundeen eta nazio ekonomien osasuna ere kaltetzen duelako.
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NOTICIAS

Bayer enpresaren lau fabrikak jaso dute Segurtasun
Saria, (FEIQUE) Espainiako Kimika Industriako Enpresen
Federazioak urtero ematen duena
La Felgueran (Asturias), Alcalá de Henaresen
(Madril), Tarragonan eta Bartzelonan daude saritutako fabrikak. Golardo honek bereziki sariztatu ditu
2011. urtean kimika industriako 50 langiletik gorako enpresen artean maiztasun-indizeari zeroan
eutsi dioten, hau da, istripu baja-ekarlerik izan
ez duten, enpresak. Zera adierazi zuen Juan Patau, Bayer Material Scienceko segurtasun buruak:
“Atsegin handia izan da sari hauek Bayer-en izenean jasotzea, gure fabriken egunoroko lana saritu
delako. Motibatu ere egiten gaituzte segurtasunaren aldeko eginahalean segitzeko, segurtasuna betiere gure aurreneko lehentasun bihurtzeko”.

Bayer-en kasuan, lehen mailako helburuak dira
betiere langileen laneko osasuna eta segurtasuna.
Lanpostuan eta lan-inguru osoan segurtasunari
eustearren, ekimenak bideratzen ditu etengabe
konpainiak, langile guztiek laneko istripuak saihesten eta haiei aurrea hartzen jakin dezaten. Urtero
ospatzen dute “Segurtasunaren eguna”, langileei
eta kontratistei segurtasun alorreko goi estandarrei
eustea zeinen garrantzitsua den gogorarazteko.
Gainera, fabrika guztiek antolatzen dituzte urtean
zehar, laneko prebentzioaren arloko prestakuntzajardunaldi eta programa bereziak.

Zaragoza izango da Laneko
Arriskuen Prebentziorako
Nazioarteko Batzarraren
egoitza 2014ean
Zaragoza izango da 2014ko Laneko Arriskuen Prebentziorako Nazioarteko Batzarraren egoitza. Aurtengo edizioan
1.600 pertsonak hartu dute parte eta 80 txostenetik gora
aurkeztu dira aldi berean
Aragoiko hiriburua hautatu dute 2014ko Laneko Arriskuen Prebentziorako Nazioarteko Batzarraren egoitza-hiria izan dadin. Batzar hau txandaka egiten da Txileko Santiagon bi urtean behin
eta Espainiako hiri batean hurrengoan. Foru hau
hiru egunetan biltzen da eta aurtengo edizioan
1.600 lagun bildu dira hartara, aldi berean aurkeztu diren 80 txostenetik gora eztabaidatzeko.
Jesús Divasson, Lanerako Zuzendari Orokorraren arabera, batzar hau Zaragozan egin behar izateak garbi erakusten du “Aragoiko gober-
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nuak, gai honen garrantziaz jabeturik, laneko
arriskuen prebentzioaren aurrean harturiko
konpromiso argia”. Jesús Divassonek bereziki
azpimarratu du “laneko arriskuen prebentzioan
inbertitzea langile gero eta seguruagoen eta
lan-baldintza gero eta egokiagoen alde inbertitzea dela”. Eta “horrek guztiak –gaineratu du–
are eta lehiakorrago bilakatzen du enpresa”.

NOTICIAS

Andaluziako (ETICOM) Informazio eta Komunikazio
Teknologien Enpresarien Elkarteak eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako Fundazioak bat egin dute 400 enpresatan
“insomnio teknologikoa” eragoztearren
ETICOMek ohar berezia egin du (IKT) informazio eta komunikazio
teknologietako profesionalen osasunerako kaltegarriak diren ohiturei buruz
Bi erakundeek batera idatzi duten ohar batean
azaldu dutenez, hedatzen hasia den gaitz honek
loa aldrebesten du eta bereziki gertatzen da lotara
joan aurretik gailu elektronikoak erabiltzen dituzten pertsonengan. Izan ere, gailu horien argi artifizialaren mendean dihardutelarik, melatonina,
loa sustatzen duen hormona, ez dute behar bezala
askatzen eta, loa oztopatzeaz gainera, bihotzeko
gaitzak ere eragin ditzake egoera honek.

berezi prestatu dituzte gai honen aurreko kontzientziazioari begira, eta laneko arriskuen aldizkari berezi bat argitaratuko dute.

Era berean, ETICOMEK eta Laneko Arriskuen Prebentziorako Fundazioak bereziki ohartarazi dute
“IKT sektorean gaitz honen eta osasuna arriskuan
jar dezaketen beste eritasun batzuen mendean
gerta litezkeen profesionalen ohitura kaltegarriei
buruz”. Horretarako, hainbat komunikazio-ekitaldi

Era berean, argi eta garbi esan du ekimen hori “IKT
sektoreko langileekiko konpromiso sendo baten ondorioa dela eta helburua sektoreko osasuna hobetzen laguntzea dela eta, horretarako, arriskuei buruz
ohar egiteaz gainera, neurri teknologiko berriei
buruzko informazioa ere emango zaie langileei.

José Luis Marijuán, ETICOMeko operazio zuzendariak adierazi duenez, “prebentzio politika indartu nahi dugu lesio fisikoak edo gaitzak pairatzeko
arriskuan gero eta langile gehiago dagoen sektore
honetan”.

Laneko Arriskuen prebentzioaren arloan diharduten
ehun profesional prestatu ditu (CEG) Galiziako
Enpresarien Konfederazioak
Erakundearen arabera, guztizko lehentasuna du laneko baldintzen hobekuntzak eta langileen segurtasun eta osasunaren babesak
Laneko arriskuen prebentzioarekin loturiko
hainbat prestakuntza jarduera bideratu ditu Galiziako Enpresarien Konfederazioak. Mintegi hauetan gai guztiz garrantzitsuak landu eta eztabaidatu dira, hala nola enpresa jardueren koordinazioa,
eraikuntza lanetako segurtasun eta osasunaren
koordinazioa bereziki. Aztertu ere egin da enpresako arrisku psikosozialen ebaluaziorako metodologia, honako faktore hauek kontuan harturik: karga
mentala, denbora-autonomia, lanaren edukia, rolen definizioa, gainbegiratzea eta partaidetza. Horrez gainera, bereziki aztertu eta ikusi da zeinen
garrantzitsua den laneko arriskuen prebentzioaren
kudeaketa sistemak bideratzea eta legeak eskatzen dituen auditoriak egitea.

Segida ematen diote mintegi hauek Galiziako
Enpresarien Konfederazioak prestakuntzari begira
urtero antolatzen dituen jarduerei. Galiziako enpresen laneko arriskuen prebentziorako sailetako
kideak prestatzea da helburua, eta prestatu ere
egiten dira gai berezi hauetan interesa duten langileak ere. Aintzat hartzen diren gaietako adituak
arduratzen dira prestakuntza lanez.
Galiziako Enpresarien Konfederazioak oso argi
du enpresarien aurren-aurreneko lehentasuna dela
lan baldintzak hobetzea eta langileen segurtasuna
eta osasuna babestea.
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EKIMEN TEMATIKOAK

ELKARRIZKETA JOSÉ BOLAÑOS PULIDO
SIEMENS, S.A. enpresako Laneko Arriskuen
Prebentziorako Zerbitzuaren Arduradunari

JOSÉ BOLAÑOS PULIDO. SIEMENS, S.A.

Prebentzio Ekintza (PE).- Legea onartu zenean kostu erantsitzat, kontraprestaziorik ez
zuen zerbaitzat, hartu zen prebentzioa. Aldatu ote da pertzepzio hori Espainiako enpresarien
artean?
Aldatu egin da, batere zalantzarik gabe, aldaketa-prozesua
luzea eta zaila bada ere. 89.
Zuzentarau Markoaren transposizioak lege berri turrusta handi
bat ekarri zuen, 23 errege dekretu bi urtean. Arau uholde horrek
kolapsoa ekarri zuen enpresetara, lege-eduki horren integrazio
prozesua geldiarazi zuen kolapsoa. Orain, alde guztiek ahalegin
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handi bat egin eta gero, zaila da,
txikiak alde bat uzten baditugu,
kudeaketa sistema arauturik ez
duten, arriskuak ebaluatu gabe
dituzten, prozedurarik eta abarrik gabe diharduten enpresak
topatzea. Honek guztiak biziki
aldarazi du enpresariaren pertzepzioa, babes mailak gero eta
handiagoak direlarik ageriko ordainak eskaintzen dituen beharrezko kostutzat hartua da dagoeneko LAPa.
Prebentzio Ekintza (PE).Duran txostenean bereziki nabarmendu zen LAPen gaineko
arauen aplikazioan zegoen burokratizazio gehiegizkoa. Era-

gina izan ote du egoera honek
enpresen prebentziorako kudeaketaren ereduan?
Eragina izan du, eta izango du
etorkizunean ere. Gehiegizko burokratizazioak giza baliabideak eta
denbora kontsumitzen ditu. Denon
ekinaren ondorioa izan da burokratizazio hori, eta prebentzioaren
kudeaketari
defentsa-kontzepzio
batetik heldu izana da askotan haren jatorria, enpresen koordinazioa
eta lan ezbeharren ondoko erantzukizunak ukitzen dituzten gaietan
barneratzen garenean batez ere.
Ezkorra naiz, aipatu duzun txosten
horretan egiten diren 74 proposamenetako bi hartzen ez diren bi-

EKIMEN TEMATIKOAK

tartean: enpresa jardueren koordinazioaren erregulazio anbiguoa eta
zabala homogeneizatzea eta argitzea, eta LAPen inguruko lege hausteen gaineko zigor erregimen anitza
bateratzea eta argitzea.
Prebentzio Ekintza (PE).- Espainian kanpoko prebentzio zerbitzuek
bideratzen dute prebentziorako
jarduera enpresa gehienetan, zer
iruditzen zaizu erakunde kreditatu
hauen lana?
Kanpoko prebentzio zerbitzuen
ekarria aberasgarria izan da oro har,
ezagutza eta praktika onen katalizatzaile eta zabaltzaile izan diren
aldetik. Kasu hauetan, enpresarien
protagonismoa ez dago zertan murriztu, kudeaketa modu hori aukeratu dutelako.
Prebentzio Ekintza (PE).- Enpresetan arriskuen prebentzioa
ezartzean eta garatzean, halako estandarra segitu behar ote da derrigorrez, edo estandarizatu gabeko
bide batetik jo ote dezake enpresak
obligazio honi ekiterakoan?
Egungo araudiak ez du inor estandar jakin batera behartzen. Legeak, haren garapenerako arauek eta
Espainiako Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Institutu Nazionalaren
gidalerroek tresna eta erreminta aski
eskaintzen dituzte LAPen inguruko
betebeharrak gure enpresetan integratu, bideratu eta garatzeko. Hala
eta guztiz ere, gomendagarria da
nazioarteko estandar bat erabiltzea
integrazio horri begira, beste lurralde batzuetan ere jardueran ari diren
enpresen kasuan batez ere.
Prebentzio Ekintza (PE).- Labur
azalduko zeniguke zein diren Siemens enpresako prebentzio sistemaren ezaugarriak?
2003an lortu zuen Siemensek
bere aurreneko ziurtagiria, kudeaketa sistemari dagokion horretan. Kudeaketa sistema sendoa dela esan
genezake, langileekiko elkarlanean
oinarritua eta negozioaren berezko

«Kanpoko
prebentzio
zerbitzuen
ekarria
aberasgarria
izan da oro har,
ezagutza eta
praktika onen
katalizatzaile
eta zabaltzaile
izan diren
aldetik»

ezaugarrietara
egokitua.
Gure
sistema tokian tokiko legeria eta
nazioarteko estandarren beharkizunak betetzeko diseinatu da. Langileei dagokienez, sistema honen
ezaugarria da legeak behartu baino
babes maila handiagoak eskaintzen dituela, langileentzako osasun
ongizate integralerako daukagun
programaren bidez. Negozioari dagokionez, bidea errazten egiten dio
gure sistemak negozioari (proiektuen kudeaketa, lan prozedurak,
eta abar). Aipagarria da halaber
gure sistema bezeroen eskakizunetara egokitzeko duen malgutasunagatik eta gure azpikontratatuek
hartara moldatzeko topatzen duten bide errazagatik. Gure prebentzioaren kudeaketa sistema bideraturik, jasangarritasunerako politika
bultzatzen dugu eta urratsak egiten
ari gara Rosa García gure CEOaren
ekimenaren alde, luze gabe lortuko
baitugu Siemens GPTW, hau da,
lan egiteko leku hoberena izatea.
Prebentzio Ekintza (PE).- Nola
ezarri zenuten kudeaketa sistema
enpresan?

«Nazioarteko
estandar
batean
oinarrituriko
auditoria-ziurtagiria lortzeak
bereizgarria
eskain
diezaieke
enpresei
merkatuan»

Etengabea da ezarpen sistema,
etengabe ari delako enpresa errealitate berrietara, gure erakundean
gertatzen diren aldaketetara, lan
egiteko modu berrietara, nonahi lan
egin ahal izatea eskatzen duten aurrerapen teknologikoetara, arrisku
berrietara eta abarretara egokitzen.
2000. urteko hasierako azterketa
haren ondoren, enpresa osoa, negozioa eta langileak, ordezkaturik
zegoen lan-talde hura egituratu
ondoren, helburuak eta epeak zehaztu ziren, 2003. urtean legez
auditoriaren egiaztagiria lortu ahal
izateko. Garai hartan, diseinatu zen
kudeaketa sistema, hainbat fasetan
diseinatu ere, zuzendaritzak onartu
zuen arte. Eta guztiz zehaztu ziren
halaber erantzukizunak. Era berean, beharreko baliabideez hornitu
zen sistema, eta sentsibilizazio jardunaldien eta prebentzioaren alderdi guztietan prestakuntzarako egin
ziren saioen bitartez ekin genion
haren integrazioari.
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CEOE – FUNDACIÓN PRL PROIEKTUAK

CEOEK BULTZATU ETA LANEKO
ARRISKUEN PREBENTZIORAKO
FUNDAZIOAK FINATZATURIKO
PROIEKTUAK
EZ-PREBENTZIOAREN KOSTUEN GAINEKO AZTERKETA.
ANALISIA ETA EMAITZAK (III). DI-0004/2011
Ekitaldi honen aurreneko urratsetan hasi ziren
enpresek 2011ko azken hiruhilabetekoan Negozio
Inteligentziaren Aplikazioan ostataturiko on-line
galdetegiari eman zizkioten erantzunen datu basea
ordenatzeko lanak. Etapa hura gainditu eta gero, informazioaren tratamendu estatistikoari ekin genion;
deskripzio-analisia bideratu zen aurrenik eta analisi
inferentzial baten bidez ustiatu ziren ondoren datuak, urteko eta langile bakoitzeko kostuak informazio bildua lortzeko asmotan. Laneko arriskuen prebentzioan egin beharreko inbertsioak ez ezik, laneko
ezbehar eta lanbide eritasunetatik sorturiko kostuak
ere kalkulatu nahi genituen horrenbestez.
Landu ere egin da, aldi berean, informazioa enpresa parte hartzaile bakoitzari bihurtzeko bideratuko den enpresa-txosten eredua. Espresuki hala
eskatu duten enpresei emango zaie txosten hori. Ha-

ren bidez, emaniko datuekin batean, ezagutu ahal
izango du enpresa bakoitzak azterketaren araberako datu base osoan nolako egokieran dagoen.
Egungo egunekoari dagokionez, abiatua da dagoeneko landa-lan kualitatiboa. Haren, sei elkarrizketa sakon egingo dira, alde batetik, eta eztabaidatalde bat abiaraziko da, bestetik, lorturiko emaitzak
behar bezala balioztatzearren. Testuinguruko informazioa erantsi ondoren, prebentzioaren arloan
praktika onak identifikatuko diren kasuak ere aztertuko dira.
Bestalde, aurreratu xamar daude emaitzak aurkeztuko diren jardunaldia, prestatzen ari baitira honezkero amaierako txostenak, azterketaren emaitzak eta konklusioak ezagutaraziko dituztenak.

ENPRESA JARDUEREN KOORDINAZIORAKO PROGRAMA (PCAE),
LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO. DI-005/2011
Ekitaldi honetan bururatzen ari den ekintzaren
arabera, 611 enpresa berri erregistratu dira eta, beraz, 639 lantokitan ari dira Enpresa Jardueren Koordinaziorako Programa bideratzen.
Enpresen Laguntza Teknikoa jardueraren bitartez, 43 bisita bideratu dira eta 100etik gora enpresari eman zaie Enpresa Jardueren Koordinaziorako
Programaren erabilgarritasun eta funtzionamenduari buruzko informazioa.
PCAE Programa beren lantokietan arian-arian
inplementatzen ari diren erakundeen adibide aipagarria dugu Aireko Armadaren Estatu Nagusia. Zaragozako eta Tabladako (Sevilla) baseetan eginiko
jardunaldien bitartez, tresnaren baliabideak aur-
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keztu dizkiete nazioko lurralde guztietako baseetan
prebentzioaz arduratzen diren kideei.
PCAE Programaren Zabalkundea jardueraren
garapenean, aurkezpenak egin ziren lehengo urriaren 16an eta 25ean CEOEren egoitza nagusian
eta azaroaren 22an Balear Uharteetako Enpresari
Elkarteen Konfederazioan. Aurkezpen hauek enpresei zuzenduak ziren oro har eta haien helburua zen
LAPen esparruko kudeaketa sisteman bideraturiko
hobekuntzek nolako abantailak ekar ditzaketen
erakustea. http://www.pcae.es web gunean egin
ahal izan zen jardunaldi horietan parte hartzeko
erregistroa.

CEOE – FUNDACIÓN PRL PROIEKTUAK

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN GAINEKO INFORMAZIO EKINTZEN
GARAPENERAKO KOMUNIKAZIO AGENTZIA BIRTUALA. DI-0006/2011
Enpresek laneko arriskuen prebentzioaren alorrean dituzten premiei buruzko eztabaida zabaltzearren, bi talde-bilera egin dira adituekin. Ontziratze,
biltze eta birziklatze arloetako ordezkariek hartu
zuten parte lehenean, eta ostalaritza, turismo, aisia
eta ikuskizunetako ordezkariak bildu ziren bigarrenean. Talde-bilera hauen emaitza gisa, edukietarako
proposamen oso positiboa erredaktatu da.

Azkenik, beira, ur eta mutualitateen sektorejardunaldiak antolatu dira, eta Agentzia Birtualak
langileak informatzeko eta prestatzeko dituen tresnak, gaitasuna eta abantailak aurkeztu dira haietan.
Deialdi bereziak egin dira, halaber, Kantabrian eta
Valentzian, tresna aurkezteko.

ENPRESEN PERTZEPZIOAREN AZTERKETA, ARRISKU PSIKOSOZIALEN
IDENTIFIKAZIO ETA EBALUAZIOAREN ALORREAN. METODOLOGIA IRIZPIDE
ETA PREMIEI BURUZKO OHARRA. DI-0007/2011
Arriskuen identifikazio eta ebaluazio prozesu eraginkor baten garapenean metodologian aintzat hartu behar diren irizpide eta ezaugarriei buruz txosten
bat prestatzearren, arrisku psikosozialen eta enpresetan duten eraginaren gaineko analisi teorikoa eta
kontzeptuala bideratu zen.
Horrekin batera, hainbat elkarrizketa sakon egin
dira prebentzioaren arloko arduradunekin, eta eztabaida-talde horietan mutualitateek, enpresa erakundeek eta enpresek eta goi mailako aditu-talde batek
hartu dute parte enpresen esparruko arrisku psikosozialen inguruko gaiei buruz sakon hausnartu ahal
izateko.

Aztertu egin dira emaitzak, ondoren konklusioak
ikerketan aintzat harturiko helburuen arabera egituratzeko.
Azaroaren 24an, ekitaldi berezia antolatu zuen
CEOEk azterketa eta konklusioak ezagutzera emateko. Bi mahai-inguru ere egin ziren, mutualitate
eta kanpoko prebentzio-zerbitzuen ordezkariekin
lehenengoa, eta lehen mailako sektore batzuetako
ordezkariekin bigarrena (gizarte eta osasun zerbitzuak, garraioa eta telekomunikazioak).

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN ANTOLAKUNTZA
ETA ZABALKUNDEA. DI-0008/2011
Laneko arriskuen prebentzioa kudeatzen duten
web guneen mantentze lanak bideratu dira, eta sail
eta eduki berriak erantsi dira aldi berean gune horietan.
Aurreikusiriko egutegiaren arabera garatu da
LAPa enpresetan ezagutarazteko programa:
2012ko uztailak 5. “Gihar eta hezurretako gaitzen gaineko estrategia eta kudeaketa Administrazioan eta enpresa giroan” izeneko mintegia.

CEOEko enpresa erakundeen prebentzio-jardueren
koordinazioari begira.
2012ko irailak 26. “Enpresa giroko laneko arriskuen prebentziorako formazioa” izeneko mintegia.
Abendurako Jardunaldi teknikoa aurreikusi da
lurralde autonomoetako erakundeen LAP arduradunekin, prebentzio-jardueren koordinazioari begira.

2012ko uztailak 25. Jardunaldi teknikoa lurralde autonomoetako erakundeen LAP arduradunekin,
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LEHEN MAILAKO
BETEKIZUNA DA
PREBENTZIOAREN
KUDEAKETA SISTEMA
ENPRESAN INTEGRATZEA
«Estandar batzuk, eta dagokien ziurtagiria, oso bihurriak dira eta, gainera, horrelakoetan ez daukagu istripuak saihesterakoan prebentzioa egoki
integratzen ari garen ala ez jakiterik»

PREBENTZIOAREN
KUDEAKETA SISTEMAREN INTEGRAZIOA ENPRESA TXIKI ETA
ERTAINETAN
Prebentzioa enpresaren kudeaketa sisteman integrazio berez konplexua eta burokratikoa
bada, garbi dago zailtasun hori
ageri-agerikoa dela enpresa txiki
eta ertainetan. Honi buruz, honako gomendio hau egin digu
Mar Durán Cruz, COFARES taldearen laneko arriskuen prebentzio zerbitzuaren arduradunak:
“enpresa txikiek edo ertainek
inolaz ere behar dute araudia sinpletzea. Oso baliagarria
gerta lekieke halako enpresei
enpresa txiki batek prebentzio
mailan egin dezakeen jarduera
guztia bilduko lukeen dokumentu bakar bat”.
Concepción Martín de Bustamante, Telefonicako laneko
arrisku
prebentziorako
zer-
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bitzu komunaren zuzendariak
ez du, ordea, enpresa txikiek
eta ertainek halako oztopoak
dituztenik uste, enpresa handiek bideraturiko praktika onak
baliatzerakoan. Haren iritziz,
“pertsonaren begiruneak eta haren ongizatearen aldeko kezkak
loturarik ez dute batere erakundeak osatzen duten pertsonen
kopuruarekin. Oso ongi bidera
daiteke enpresa txikietan prebentzioa, zentzuz eta konpromisoan serio”.
KANPOKO
PREBENTZIO
ZERBITZUAK (KPZ)
Orokorra da kanpoko prebentzio zerbitzuaren eraginkortasun maila bertako prebentzio
zerbitzuarena baino askoz apalagoa delako ustea. Mar Durán
Cruz modu oso adierazgarrian
mintzatu da honi buruz: “Bertako prebentzio zerbitzua kanpoko prebentzio zerbitzua baino

eraginkorragoa da beti, baina
azken hauek ez dira arrazoi horrengatik gutxiesten”.
Eta kanpoko prebentzio zerbitzuak arrazoi horrengatik
ez direla gutxiesten dioenean,
garbi dago ongi dakiela zertaz
ari den, honela aitortu baitigu:
“COFARES taldean KPZ horietako bat dugu kontrataturik
eta ezinbestekoak dira”. Javier
Serrano López, Zardoya Otis
enpresako prebentzio zerbitzu
mankomunatuaren gerentearen
iritziz baliagarriak dira enpresa
hauek: “Konpainiaren jarduera
dela-eta , bertako prebentzio
zerbitzua eduki behar dugu
ezinbestez, baina horrek ez du
esanahi une jakin batzuetan
kanpoko prebentzio zerbitzuak
kontratatzen ez ditugunik”.
Zeharka bada ere, ulertu egiten dugu Concepción Martín de
Bustamante ez datorrela elka-
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rrizketako kideekin bat. Arau
espainiarrak prebentzioaren kudeaketarako zehaztu dituen antolakuntza modalitateei buruz
galdetu diogunean,
inolako
zalantzarako zirrikiturik ez du
uzten harka emandako erantzunak: “Sustatu eta bultzatu
beharko lirateke bertako prebentzio zerbitzuak, laneko medikuntza arlokoa barne, berezko
baliabidea izanik arazotik hurbilago egoteko aukera eskaintzen
digutelako”.
Mar Durán Cruzek enpresa
espainiarra oro har KPZen menpean dagoela aitortu du: “Enpresariek enpresen prebentziorako antolakuntzaz zuzenean
arduratzea kontua korapilatsua
da, ez baititu gehienetan prebentzio hori garatzeko behar diren bitartekoak eskura”, baina
“ezinbestekoa da zuzendaritzak
prebentzioaren aldeko jarduera
guztien integrazioa bultzatzea,
sail guztietan eta jarduera eta
prozesu guztietan (…)”.
LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN KUDEAKETAREN INTEGRAZIOA ENPRESAN
Prebentzioaren
kudeaketa
integratua dugu enpresak, plangintza jakin baten arabera, prebentziorako jarduerak garatzen
dituen esparrua. Jarduera horiek bere antolakuntza-baliabideen bitartez bururatzen ditu,
eta haien emaitza ebaluatzen
du ondoren, prebentziorako
araudiaren eta sistemak ezarritako betekizunen araberako
eskakizunetara egokitzeko beharrezkoak diren neurriak eta
jarduerak hartuz eta garatuz.
José María de Bona Numancia,
Iberiako laneko prebentziorako
zuzendariordearen
arabera,
prebentzioa enpresaren antolakuntza egituran integratzea
kontzeptu konplexua da, eta ho-

nelaxe azaldu digu arazo honen
aurrean duen bertsio praktikoa:
“Prebentzioaren
integrazioa
enpresan, enpresak kontratatu
duen aholkulari baten antzera
hartu beharra dago, prebentzio
zerbitzua ez da agintarien eta
egituraren ondotik joango den
zerbait, laneko arriskuen prebentzioaren mailako helburuak
egiaz erdietsiko badira”.
Prebentzioaren integrazioa
enpresan ulertzeko beste era
bat dugu Concepción Martín
de Bustamanterena: “Kudeaketa sistema bera da garrantzitsuena, prebentziorako politika
itxuratua denean, lurraldeko
segurtasun eta osasunerako
batzordeekiko lotura benetakoa
denean, arriskuen ebaluazioa
prozesu eta lanen arabera egiten denean, eta, logikoa denez,
gizarte ordezkaritza benetakoa
denean, eta bost urtean behin ebaluatzeko konpromisoa
ahantzi gabe”.
José María de Bona Numanciaren iritziz ez da horren
garrantzitsua prebentzioa enpresaren helburu estrategikoen
artean integratzea: “Enpresa
batzuen kasuan, helburu estrategikoen artean dago laneko arriskuen prebentzioa. Ez
da Iberiaren kasua, iruditzen
baitzaigu prebentzioa guztiz oinarrizkoa dela, helburu estrategikoen artekotzat harturik gogoratu beharko genuke aldian
behin, eta gogoratu beharrak
berak ikuspegi oker batetik harraraziko liguke prebentzioa enpresaren osotasunean”.
KUDEAKETARAKO
ESTANDARRAK ETA
DOKUMENTAZIOA

eskaintzen
zaizkien
horiek
prozedura
estandarizatuetan
oinarrituriko kudeaketa eta dokumentazio tresnak baizik ez
dira, eta “arau teknikoen” antzeko metodologia bideratzen da
haietan ere. Concepción Martín
de Bustamanteren ustez, “estandar batzuk, eta dagokien
ziurtagiria, oso bihurriak dira
eta, gainera, horrelakoetan ez
daukagu istripuak saihesterakoan prebentzioa egoki integratzen ari garen ala ez jakiterik”.
María Durán Cruzek uste du
ezen, laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketa molde horiek
nazioarteko normalizazio eta
kreditazio erakundeek garatuak
diren arren, “haien helburua legezko araudia, hau da, araudi
espainiarra, betetzea dela, eta
beraz ez dela behin ere halako
gatazkarik gertatuko (…)”.
LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN ERANTZULEEN
KUALIFIKAZIOA ENPRESA ESPAINIARREAN
Batere zalantzarik ez dago
profesionalen
kualifikazioak
duen garrantziaren aurrean,
enpresetan laneko arriskuen
prebentzioaren kudeaketa egokia aurrera eraman nahi izanez
gero. Javier Serranos Lópezen
ustez Espainiako LAP espezialisten formazioa ona da, baina
honako hau aitortu du aldi berean: “Oso maila ona daukagu;
alabaina, kasu batzuetan, egokitze lan praktikoetan, eskasia
batzuk daudela uste dugu”.

ARAU
LAPEN

Aholkularitzan
espezializaturiko enpresa askotxo ari
da “prebentziorako sistemak”
eskaintzen, baina enpresei
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IBERIA LINEAS AÉREAS DE
ESPAÑA
«gure ustez langile guztiek bete behar
dute laneko arriskuen prebentzioaren
alorreko araudia (...)»
PE.- Zer da prebentzioa enpresaren antolakuntza egituran
txertatzea?
Kontzeptu aski konplexua da,
baina grafikoki azaltzen ahaleginduko naiz. Enpresak baliatzen
duen aholkulari gisa ulertu behar
da prebentzioaren txertaketa enpresan, prebentzio zerbitzuak ez
baitu agintarien eta egituraren
gibelean egon behar laneko arriskuen prebentzioak bilatzen dituen
helburuak lortzeko.
PE.- Prebentzioari buruzko
ikasbide oparoan, laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketa
sistemak enpresetan txertatzea
gomendatzen da helburu estrategiko gisa. Iberiak bere egin al du
prebentziozko kultura hau?
Enpresa jakin batzuetan helburu estrategikoen baitan dago
laneko arriskuen prebentzioaren
kudeaketa. Ez da hori Iberiaren
kasua, gure ustez hain baita oinarrizkoa prebentzioa ezen helburu
estrategikotzat hartzeak hura gogorarazi beharko zela adieraziko
bailuke, eta gogorarazi behar izateak enpresaren baitan prebentzioak nola ez lukeen funtzionatu
beharko utziko bailuke agerian.
Beraz, guk uste dugu langile
guztiek bete behar dutela laneko
arriskuen prebentzioaren alorreko
araudia.
PE.- Arau jakin batean edo
erreferentziazko beste zehaztapen tekniko batean ezarririko
baldintzetara doitu al da Iberiaren LAParen kudeaketa siste-
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ma?
Iberiaren prebentzio sistema
ez zaio merkatuan jarduera hau
kudeatzeko erreferentzia izan litekeen arau konbentzional bakar
bati ere egokitzen. Gure ustez
askoz ere interesgarriagoa da
dauden arauetatik konpainiaren
egituraren lan egiteko formetara
ongien egokitzen direnak hartzea
eta geure sistema zehaztea.
PE.- Zerk ezaugarritzen du
prebentzioaren kudeaketa aireko linearen kasuan bezala nazioartean zabalduta dagoen enpresan, hamaika lantoki dituen
enpresan eta hamaika lan-ezaugarri dituen enpresan?
Iberiak adinako lantoki kopurua duen enpresa bat kudeatzeko moduak, hamaika herrialdeetarako hegaldiak eskaintzen
baititu, hamaika jarduera-esparrutan egin behar baitu lan, apaltasun pixka bat eskatzen du sektoreko edo beste sektoreetako
jardunbide egokiak aitortzeko
eta bilatzeko; izan ere, gure diseinuei esker edo gure egindako
hirugarrenen diseinuei esker
kasu bakoitzean jardunbide egokiena aplikatzen dugula esan behar dugu.
PE.- Garrantzitsua da enpresetan laneko arriskuen prebentzio sistema modu jarraituan
baliozkotzea. Zer tresna edo
adierazle erabiltzen dira Iberian?
Merkatuan dauden hamaika

JOSÉ MARÍA DE BONA NUMANCIA
Iberia Líneas Aéreaseko Laneko
Prebentzio zerbitzuaren zuzendariordea

teknika baliatu litezke laneko
arriskuen prebentzioaren alorreko
emaitzak baliozkotzeko garaian,
baina Iberiak nahiago du datu
zehatzetara jo. Hau da, adierazle
konplexu eta doktrinaren ikuspuntutik ezagutuak diren adierazleak
baliatu beharrean hobe da ezbeharren kopurua murrizteko eta,
azken batean, langileen osasuna
babesteko xedean egin dugunarekin zerikusia duten gertaera oso
zehatzak baliatzea.
PE.- Zein da enpresak burura eramandako prebentzio-jardueraren aurrean langileek duten ezagutza maila? Nolakoa da
haien inplikazio maila? Noraino
ulertzen dituzte helburu hori betetzeko arauak?
Guk uste dugu oso garrantzitsua dela langileak ongi ezagutzea
bere lanpostuan eragin dezakeena; hau da, lanpostuan izan ditzakeen arriskuei buruz informatu
behar zaio, babesteko zer egin
behar duen eta zer ekipo erabili
behar dituen esan behar zaio.
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COFARES
«Araudiaren sinplifikazioa da enpresa oso txikiek,
txikiek eta ertainek behar dutena»
MAR DURÁN CRUZ
Prebentzio zerbitzuaren arduraduna

PE.- Zein da kanpoko prebentzio zerbitzuen egitekoa Espainiako laneko arriskuen prebentzioaren esparruan?
Beti da kanpoko prebentzio
zerbitzua baino eraginkorragoa
enpresaren beraren prebentzio
zerbitzua, baina horregatik ez
dira lehenengoak gutxiago baloratzen. COFARESen kanpoko
prebentzio zerbitzu bat dugu kontrataturik, eta ezinbestekoa dugu
hura.
PE.- Zer iritzi merezi dizute
araudi espainiarrak aurreikusten
dituen antolakuntza modalitateek?
Konplexua da enpresariak
bere egitea enpresako prebentzioaren antolakuntza, eskuarki
ez baitu hura garatzeko bitartekorik. Gehien-gehienek goi-teknikari
bat kontratatzen dute, eta ez da
eraginkorra prebentzio-jarduera
guztia pertsona baten esku egotea. Espainiako enpresen ehuneko hirurogeita hamabostek
kanpoko prebentzio zerbitzuak
dituzte kontrataturik, eta hori
ezinbesteko baldintza da, baina
ez nahikoa. Ezinbestekoa da zuzendaritzak laguntzea prebentziojarduera osoa sail eta jarduera eta
prozesu guztietan txertatzeko.
EP.- Europako Batzordean
“Laneko Arriskuen Prebentziorako Sistemak arautzeko, diseinatzeko eta ezartzeko Azterlana” egiteko xedean sortutako
Lan-taldeak, erakunde bakoitzak
enpresaren ezaugarrien arabera

bere kudeaketa sistema eratzeko duen askatasunarekiko begirunea azpimarratzen du bere ondorioetan. Espainian bat egiten
al dugu ikuspuntu honekin?
Espainian erakunde bakoitza
askea da zein kudeaketa sistema
komeni zaion aukeratzeko. Enpresa batzuek KPZ bat edo batzuk izango dituzte, eta beste batzuek beren prebentzio zerbitzuak
izango dituzte. Enpresa guztiek
bakoitzaren antolakuntzaren beharretara ongien egokitzen den
kudeaketa sistema erabakitzeko
askatasuna edukitzea du xede
Laneko Segurtasuna eta Osasuna bermatzeko Estrategia Espainiarrak.
EP.Badira
nazioarteko
normalizazio- eta zertifikazioerakunde multzo batek garatutako laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko modalitate
batzuk. Sor al liteke bateraezintasun arazorik edo nazioarteko
araudien eta nazioko legezko
araudiaren arteko bikoizketarik?

buruzko arau berezi bat enpresa
txikientzat eta ertainentzat?
Ez. Araudiaren sinplifikazioa
da enpresa oso txikiek, txikiek eta
ertainek behar dutena. Enpresa
txikientzat oso baliagarria litzateke enpresa txikietan burutu beharreko prebentzio-jarduera guztiak
bilduko lukeen dokumentu bakar
bat.
EP.- Zer baldintza bete beharko lituzke kudeaketa sistema
batek enpresa txiki edo ertain
batean eraginkorra izateko?
Jarduera-programa laburra eta
sinplifikatua izan beharko luke,
zer jarduera burutu behar diren
modu errazean azalduko lukeena.
Eta programazio horrek malgua
behar du izan, hau da, enpresaren
antolakuntzaren araberakoa.

OSHA 18001ri dagokionez, legezko araudia betetzea du xede,
hau da, araudi espainiarra, eta
beraz, sekula ere ez da besterekin gatazkan sartuko.
EP.- Aditu batzuen arabera
laneko arriskuen prebentzioaren
alorreko arauen corpusak ez du
behar beste irismenik enpresa
txiki eta oso txikietara heltzeko.
Zure ustez beharrezkoa al da
laneko arriskuen prebentzioari
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IKUSPUNTUA

TELEFÓNICA
«Azkenean, kudeaketa sistemak osasuna
zaintzeko ratio neurgarri bihurtzea da egin
beharreko jauzi handia (...)»
CONCEPCIÓN MARTÍN DE BUSTAMANTE
Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzu
Mankomunatuaren Zuzendaria

PE.- Telefónica bezalako enpresa batentzat zein da laneko
arriskuen prebentzioaren kudeaketaren paradigma?
Konpainiaren beraren jarduteko printzipioak dira garrantzitsuenak, hau da, pertsonenganako
begirunea eta konpromisoa. Horrek goi-zuzendaritzaren konpromisoa eskatzen du, Telefónicarentzat eta Telefónicagatik lan
egiten duten pertsonen osasuna
zaintzea eta gizarte ordezkaritzarekin adostasun eredu batera iristea. Hirurogeita hamarretik gora
segurtasun eta osasun batzorde
dauzkagu lanean, eta badira hamabost urte gure prebentzio zerbitzu mankomunatua eskaintzen
dugula.
PE.- Azalduko al dizkidazu
Telefónican, prebentzioaren alorreko kudeaketan, garatutako
jardunbide egokien adibide batzuk?
Garrantzitsuenak dira kudeaketa korporatiboaren sistema
bera da, prebentziozko politikak
biltzen baititu, segurtasun eta
osasun batzorde probintzialak,
prozesuen eta egitekoen araberako arriskuen ebaluazioa, gizarte
ordezkaritzaren parte-hartzearekin batean osatua baita, eta bost
urtean behin berriro ere ebaluatzeko konpromisoa, legeak berak
eskatzen ez duen konpromisoa
den arren. Era berean, arriskuen
ebaluazioari lotua, prebentziozko
neurriak eta prestakuntza sustatzeko neurriak ezarri ditugu.
Eta prebentzioaren plangintzaren
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gaineko urteko jarraipen-lanetan
xehetasun osoz bereizten ditugu zein diren arriskuen arabera
eskaintzen diren ikastaroak. Horrek aukera ematen digu, teknologia berriei esker, informazio
guztia antolakuntza osoaren eskura edukitzeko. Aldiro-aldiroko
kanpainen bidez gogorarazten
zaie langileei prebentzioaren
gaia.

leak gaixotzea. Telefónicak prebentzio kanpainen kultura oso
sendoa du, besteak beste, gaitz
onkoginekologikoei eta prostatako minbiziari aurrea hartzeko
kanpainak egiten baititu.

PE.- Jardunbide egoki horietako batzuk enpresa txiki eta ertainetara estrapolatu litezke?

Badira egiazki konplexuak diren estandarrak, dagozkien ziurtagiriekin, eta gainera ezbeharrak
saihesteko prebentzioaren integrazio egokia egiteko bermerik
ez dute eskaintzen. Segur asko
Telefónica izan zen bere burua
ikuskatzen lehenengo enpresa talde handia, eta egun multinazional
bat denez, OSHASek egiaztatuta
dago. Izan ere, egia biribila da
ezin neurtu daitekeena ezin alderatu daitekeela, eta, azkenean,
kudeaketa
sistemak
osasuna
zaintzeko ratio neurgarri bihurtzea dela egin beharreko jauzi handia.

Enpresa osatzen duten pertsonen kopuruak ez du zerikusirik
pertsonenganako begirunearekin eta haren ongizatearen aurreko ardurarekin. Prebentzioa
oso ongi egin liteke zentzuz eta
konpromisoaren aurreko seriotasunez. Telefónican badugu esaera bat: karguari lotutako ardura.
Pertsona guztiona izan behar du,
beti, lan prozedurak betetzeko
konpromisoa.
PE.- Zer aldatuko zenuke espainiar araudian zehaztutako
prebentzioa kudeatzeko antolakuntza modalitateetatik?
Bakoitzaren prebentzio zerbitzuak sustatu eta bultzatu
beharko lirateke, baita laneko
medikuntza ere, aukera ematen
baitu, berezko baliabidea izaki,
arazoa gertuagotik jarraitzeko.
Arriskuen ebaluazio on batek
osasunaren alorreko protokolo
on bat eragin behar du, eta ongi
aplikatutako
osasun-protokolo
batek saihestu egiten du langi-

PE.- Ba al dago laneko arriskuen prebentzioen kudeaketa
sistema estandarren alternatibarik?

PE.- Behin eta berriz aipatzen
da prebentzio, kalitate eta ingurumen alorreko gaiak sistema
bakar batera biltzeko komenigarritasuna. Praktikan ba al dago
hiru sistemetako politikak eta
irizpideak bateratzerik?
Baliteke. Telefónica bezalako
enpresa batean hiru zuzendaritzaarduradun daude beste hainbeste
arloetan. Hiruak daude harremanetan full time, izan ere soilik
taldean lan eginez lor daitezke
emaitzarik onenak.

IKUSPUNTUA

ZARDOYA - OTIS
«Konpainian une oro bila ditugu langileek
prebentzioaren alorrean esku hartzeko eta
parte hartzeko forma berriak»
FRANCISCO JAVIER SERRANOS LÓPEZ
Prebentzio Zerbitzu Mankomunatuaren
Gerentea

PE.- Laneko arriskuen prebentzioaren alorreko kudeaketa
ona alor honetako buruen kualifikazioaren araberakoa da. Oro
har ongi prestatuta al daude Espainian laneko arriskuen prebentzioaren alorreko teknikariak?
Oro har bai. Oso maila ona
dugu, baina kasu batzuetan,
praktikara egokitzean, gabezia
batzuk badaudela uste dugu guk.
Egoera oso jakin batzuen aurrean
ez da deus zehazten. Beraz, kasu
jakin batzuen aurrean prestakuntza praktikoarekin osatu beharko
litzateke hura.
PE.- Prebentzioaren alorrean
zer
antolakuntza
modalitate
egin du bere Zardoya-Otis elkarteak?
Zardoya-Otisek lau espezialitateak bere egiten dituen berezko
prebentzio zerbitzua du. OSHAS
18001 egiaztagiriaren arabera
egiaztatutako prebentzioa kudeatzeko sistema du. Konpainiaren beraren jardueragatik,
behartuta dago bere prebentzio
zerbitzua edukitzera, baina horrek ez du esan nahi tarteka kanpoko prebentzio zerbitzuak baliatzen ez ditugunik.
PE.- Zer egiten dute laneko
arriskuei aurrea hartzeko ikuskapenek Zardoya-Otis bezalako
enpresa batean?
Zardoya-Otisentzat funtsezko
tresna da prebentzioa kudeatzeko sistema, eta sistema urtero
ikuskatzea da prozesuari amaie-

ra ematen diona. Ikuskapenak
erakusten du sistema eraginkorra den ala ez, egokiro ezarrita
dagoen ala ez. Beraz, komenigarria ez ezik ezinbestekoa da
ikuskapena. Ikuspuntu honetatik
Zardoya-Otisen arabera kanpoko
prebentzio zerbitzua duten enpresak, soilik legeak agintzen
duena betetzera mugatzen badira, urtero-urtero galtzen ari dira
integrazio-maila eta eraginkortasuna neurtzeko gaitasuna.
PE.- Ikuskapenak egiteko beharra alde batera utzirik, ba al
da zure enpresan barne ikuskapenak egiteko prozesu sistematikorik?
Konpainiaren alde sendoenetako bat da hori. Beharrezkoa da
ikuskapenak egitea: ezin bestela
izan zitekeen. Antolakuntzaren
maila guztiak hartzen dituen sistema da ikuskapena, eta barneikuskatzaileen tresna bera erabiltzen dute tokiko arduradunek.
Konpainiak nahiago du ikuskapen orori atxikiriko zerga-kontuak arindu eta prestakuntzaren
alorrean sakondu. Ikuskapena
funtsezkoa da eta konpainiaren
sistemaren puntu sendoa. Halaxe
aitortu eta berretsi dute enpresaren sistemak ikuskatu dituzten
kanpoko ikuskapenek.

eurak baitira prebentziozko jarduera horren hartzaile eta, beraz, lehenengo onuradunak. Egia
ere bada kasu puntual batzuetan
ez dela egokiro jarduten. Azkenean halako balioa eman behar
zaie prebentziozko neurriei, eta
ekintzekin erakutsi behar da lan
egiteko modu bakarra dela.
PE.- Ezagutzen al duzu jardunbide egokiren bat giza faktorea enpresako prebentziozko
jardueretan berme osoz txertatzeko?
Komunikazioa hobetuta lortuko da pertsona guztiek prebentzioaren alorrean esku hartzea,
eta Zardoya-Otisen gogor egiten
dugu lan alor horretan. Konpainian une oro bila ditugu langileek
eta baita euren familiek ere prebentzioaren alorrean esku hartzeko eta parte hartzeko forma
berriak.

PE.- Oro har eta ikuspuntu
praktiko batetik azterturik, langileen aldetik ba al dago prebentzioaren kulturaren aurreko
aldeko jarrerarik?
Zalantzarik gabe, azkenean
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Enpresako Arriskuen Prebentzioaren
Kudeaketari buruzko azterketa

ARRISKUEN PREBENTZIOAREN KUDEAKETA
ENPRESAN
Azaroaren 8ko 31/1995
Legeak, Laneko Arriskuen
Prebentzioari buruzkoak, gutxieneko baldintza batzuk
ezartzen ditu langileen segurtasuna eta osasuna bermatzeko lanean ari diren bitartean.
Enpresariaren aldetik jar-

duera-sorta handia hartzen
du prebentziozko neurrien
aplikazioak, eta sekula ez da
langileen segurtasuna eta
osasuna zaintzeko helburutik
aldentzen. Prebentzioaren kudeaketa hau aurrera eramateko garaian aldaketak izan
daitezke enpresa batetik bestera, besteak beste, enpresen
tamainen, jardueren eta beste kontu batzuen araberakoa
izan baitaiteke, baina aldaketa

ARRISKUEN PREBENTZIOAREN KUDEAKETAREN EGOERA ENPRESETAN. INDUSTRIA,
ZERBITZUAK, ERAIKUNTZA ETA NEKAZARITZA,
ARRANTZA ETA ABELTZAINTZA SEKTOREETAKO
ENPRESEN LAGIN HAUTATUA
Aldizkariaren zenbaki honetan industria, zerbitzuak, eraikuntza eta nekazaritza, arrantza eta abeltzaintza sektoreetako enpresetan prebentzioaren
alorrean bideratzen duten kudeaketa aztertuko
dugu. Era berean, legezko betebeharren ezarpeneta egokitzapen-maila ebaluatzea dugu xede.
Enpresen laginen osaera sektore bakoitzaren araberakoa izan da, bakoitzak % 25 hartu du. Enpresak
aukeratzeko metodoa ausazko irizpideetan oinarritu
bada ere, sektore bakoitzaren unibertsoa geruzatan
bereizi dugu honako aldagai hauek kontuan izanik:
enpresaren tamaina, izaera, jarduera eta kokalekua,
azterketaren xedeari ongien egokitutako ordezkaritza bila baikenuen. Irizpide hauetan oinarriturik,
nazio-esparruan garatzen dute beren jarduera lagineko enpresa hauek, eta oreka bilatzen dugu haien
tamainetan (langile 1 eta 9 bitarteko enpresak, 10
eta 49 langile bitartekoak, 50 eta 99 langile bitartekoak, 200 eta 250 langile bitartekoak eta 250 langile baino gehiago dituztenak).
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horiek formalak dira, ez eduki
izaerakoak.
Jarraian azalduko dugu
enpresetako
prebentziozko
ekintzen
antolakuntzaren,
plangintzaren eta kudeaketaren egoeraren ikuspegi orokorra. Gure ekonomiaren lau
sektore
garrantzitsuenetan
burututako inkesta baten ondorioak dira hauek.

Datuak jasotzeko xedean telefono bidezko elkarrizketak egin zaizkie aukeratutako sektore bakoitzeko 30 enpresari. Galdetegi baten bidez egin
zitzaizkien hiru multzotan banatutako galderak,
jarraian azalduko dugun bezala. Erantzunek aukera
eman dute datuak berehalakoan jasotzeko, neurtzeko eta alderatzeko:
• 1. Multzoa: LAParen ezagutza orokorra.
• 2. Multzoa: Prebentziozko jardueraren antolakuntza, plangintza eta kudeaketa enpresan.
• 3. Multzoa: Arriskuen prebentzioa enpresan
txertatzea.
Lehenengo blokean Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen ezagutza orokorra neurtzea dute xede planteatutako galderek. Bereziki
enpresan prebentziozko jardueren ezarpena bermatzeko ezinbesteko neurrien betetze-mailarekin
lotutako alderdien ezagutza neurtzea dute xede.
Enpresako prebentzio jardueraren antolakuntzari, plangintzari eta kudeaketari buruzko informazioa jasotzea du xede bigarren multzoak:
aplikatutako antolakuntza eredua, abantailak eta
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eragozpenak, etab. Enpresetan baliatzen diren prebentzio modalitate nagusien ikuspegia eskaintzea
du azken helburu.

izendapena nahikoa ez denetan, enpresaren edo
enpresaz kanpoko zerbitzu baten edo batzuen
bidez garatu beharko dira haiek.

Enpresako prebentzioaren alorreko kudeaketaren integrazio-maila ezagutzeko aukera eskaini du
edukien hirugarren multzoak.

• Enpresaren beraren prebentzio zerbitzua osatuko da (EPZ).

Azkenik, egituratutako galdetegiaz at, prebentzioaren kudeaketarekin zerikusia duten eta enpresarientzat interesgarriak diren gaiei buruzko iritziak
jaso ditugu.
PREBENTZIOAREN KUDEAKETAREN ALDERDI
ARAU EMAILEAK

Laneko Arriskuak Prebenitzeko azaroaren 8ko
31/1995 Legea da prebentzio-jardueren kudeaketan erreferentzia nagusia, izan ere, hartan zehazten
da prebentziozko neurriak garatu beharreko esparru orokorra.
Aipatu Legearen III. kapituluaren 14.2 artikuluak zehazten duenaren arabera: “enpresariak egin
beharrekoak egingo ditu laneko arriskuei aurrea
hartzeko, horretarako enpresan prebentzio-jarduerak txertatuko ditu eta behar diren neurriak hartuko
ditu langileen segurtasuna eta osasuna babesteko, beti ere ondoko artikuluetan laneko arriskuen
prebentzio planaren, arriskuen ebaluazioaren, informazio, kontsulta eta langileen prestakuntza eta
parte hartzearen, larrialdien eta arrisku larri eta
berehalakoen kasuan jarduteko moduaren eta osasunaren zaintzaren alorretan adierazten diren espezialitateen arabera, eta Lege honen IV. kapituluan
ezarritako terminoetan osatutako antolakuntzaren
eta behar diren bitartekoen bidez (...)”.
Legeak agintzen duena kontuan izanik, prebentzio-jardueraren antolakuntza da prebentzioaren
kudeaketan funtsezko baldintzetako bat, eta horretarako enpresaren ezaugarriei egokitzen zaien modalitatea aplikatu behar da. Hasiera batean langileen kopuruak eta burura eramaten den jardueraren
arriskuek baldintzatzen dute aipatu antolakuntza.
Honenbestez, Prebentzio Zerbitzuen Araudia
onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege
Dekretuan irakur daitezke enpresan prebentzioaren
alorrean aplikatu daitezkeen Zerbitzuen Antolakuntza eta kasu bakoitzaren baldintza bereziak:
• Enpresariak bere egingo du prebentzio-jarduera.
• Langile bat edo batzuk izendatuko dira. Jarduera burura eramateko langile baten edo batzuen

• Kanpoko prebentzio zerbitzua osatuko da
(KPZ).
Bestalde, martxoaren 19ko 337/2010 Errege
Dekretuaren 21. artikuluan zehazten eta argitzen
dira prebentzio zerbitzu mankomunatuen baldintzak (PZM).
Zerbitzu hauek, beraiek osatzen dituzten enpresen berezko prebentzio zerbitzuek, prebentzioaren
alorreko gutxienez hiru espezialitate edo diziplina
izan behar dituzte, eta osatu ahal izateko, KPZei begira exijitutako giza baliabideak eta gutxieneko materialak eduki behar dituzte, enpresen jarduerentzako egokiak diren giza baliabideak eta materialak
hain zuzen.
21. artikuluaren jarraipen gisa, honako hauek
lirateke PZM bat osatzeko beste baldintza batzuk:
“era berean, prebentzio zerbitzu mankomunatuak
adostu eta osatu ahal izango dira ekoizpen sektore berean edo enpresa talde berean ari diren edo
beren jarduerak industrialde berean edo eremu geografiko mugatu batean garatzen duten enpresen artean (...)”.
Legez beren prebentzio zerbitzuak nahitaez eduki behar dituzten enpresek ezin izango dute sektore jakin bateko enpresentzat osatutako prebentzio
zerbitzu mankomunatuetan parte hartu, bai ordea
talde bereko enpresentzat osatutakoetan”.
Jarraian azaltzen dugu inkestari ihardetsi dioten
enpresek emandako erantzunen azterketa.
A) Laneko Arriskuen Prebentziorako Legearen
ezagutza orokorra
Lehenengo galdera sortan aipagarria da inkestatuen erantzunen erabateko adostasuna. Guztiek
diote enpresan prebentzio-jarduera txertatzeak
duen garrantziaren jakitun direla.
Beste horrenbeste gertatzen da laneko arriskuen
prebentzioaren alorreko oinarrizko betebeharrei dagokienez. Enpresariek berretsi egiten dute ezagutzen dituztela, badakite besteak beste beren enpresetako balizko arriskuen hasierako ebaluazioa egin
behar dela, prebentzio plan bat garatu behar dela,
prebentzio-modalitate bat aplikatu behar dela, pre-
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De las distintas modalidades organizativas para la gestión de la prevención de riesgos laborales en la
empresa indique cuál es la adoptada en su empresa
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1. grafikoa. Enpresetako prebentzio-jarduera motak (Iturria: geuk egina)

bentzioaren alorrean langileak informatuta eduki
behar direla, etab.
Kontsultatutako enpresa guztietan berretsi egiten da enpresariak badakiela “prebentzio-jardueraren une oroko jarraipen-ekintza garatu behar duela”
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995
Legearen 14. artikuluaren 2. puntuan xedaturikoari
jarraiki, eta badakiela jarduera horrek enpresaren
erantzukizuna dakarrela berekin batean.
B) Prebentzio-ekintzaren kudeaketa, plangintza
eta antolamendua enpresan.
Sektoreen arabera antolatuta daude jarraian
azaltzen diren emaitzak. (ikus 1. grafikoa)
Lau sektoreetako enpresa guztiek dute prebentzioaren alorreko antolakuntza motaren bat, baina
aipagarria da bakar batek ere ez edukitzea berea.
LAP kudeatzeko antolakuntza modalitateei dagokienez, langile baten edo batzuen izendapena ez
da zerbitzuen eta eraikuntzaren sektoreetan aplikatzen, baina industriaren sektorean kontsultatutako
enpresen % 3k aplikatzen dute, eta % 10era emendatzen da portzentajea nekazaritzaren sektorean.
EPZ bat eratzeari dagokionez, zerbitzuen sektoreko enpresen % 37k aukeratzen dute antolakuntza-eredu hau, industriaren sektorean portzentajea
% 27koa den artean. % 20koa da portzentajea
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eraikuntzaren eta nekazaritzaren sektoreetan.
Beraz, lortutako emaitzen arabera, KPZ batekin
adostea da inkestatutako lau sektoreetan aplikatzen
den modalitate nagusia: % 63 zerbitzuen sektorean,
% 70 industriarenean eta nekazaritzarenean eta %
80 eraikuntzarenean.
Industriaren eta nekazaritzaren sektoreetako enpresetan langile baten edo batzuen izendapena denean aukeratutako prebentzio-modalitatea, beste
modalitate batzuk ere aplikatzen dituzte aipatu langileek beren egiten ez dituzten enpresako prebentzio
espezialitateetatik batzuk betetzeko; osasunaren
zaintzarena da azpikontratatutako espezialitate nagusia. Zerbitzuen eta eraikuntzaren sektoreetan ez
da kontu hau islatzen, bi sektore hauetako enpresa
bakar batek ere ez baitu aipatu prebentzio-modalitatea egin bere.
Prebentzio-jarduera kudeatzeko langile bat edo
batzuk izendatu dituzten industria sektoreko enpresari guztiek eta nekazaritzaren sektoreko enpresarien % 67k diote abantailarik handiena dela langileek
enpresan etenik gabe jarraitzen dutela, eta horrek
erraztu egin ditzakeela segurtasunaren alorreko kontrolak. Bestalde, nekazaritzaren sektorean, enpresarien % 33k diote modalitate honen beste abantailetako bat dela langileen inplikazio handiagoa eskatzen
duela eta, ondorioz, errotu egiten dela prebentzioaren
kultura. (ikus 2. grafikoa).
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Ventajas de la modalidad de designación de uno o varios trabajadores
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2. grafikoa. Enpresetako prebentzio-jarduera motak (Iturria: geuk egina)

Bestalde, industriaren sektoreko enpresari
guztien aburuz, osasunaren zaintza nahitaez kontratatzeko beharrean datza modalitate honen hautua
egitearen desegokitasuna, nekazaritzaren sektoreko enpresarien iritziz eragozpenik handiena horrek
dakarren kostu finkoa den bitartean.
EPZ bat izatera, bi modutan eratu daiteke, enpresaren beraren barne baliabideekin edo PZM baten
bidez. Azken espezialitate hau, berezko prebentzio
zerbitzuaren baitako modalitate gisa, eraikuntzaren
sektoreko enpresen % 83k egin dute bere. Ondotik
datoz modalitate honen aldeko hautua egin duten
gainerako sektoreak, % 35eko portzentajearekin.
Bestalde, zerbitzuen, industriaren eta nekazaritzaren sektoreetan inkestatutako enpresen % 60k baino gehiagok EPZ bat dute, eraikuntzaren sektorean
portzentaje hori % 17ra murrizten den bitartean
(ikus 3. grafikoa).
EPZ batek prebentziozko espezialitateak garatzeko planteatu litzakeen balizko zailtasunei dagokienez, prebentziozko modalitate hau aplikatzen duten
lau sektoreetako enpresa ia guztiek adierazten dute
ezarritako prebentzioaren antolakuntza motarekin
ez dela inolako zailtasunik sortzen, prebentzioaren
zerbitzua bere egiteak enpresari dakarzkion kostu
finkoak alde batera uzten baditugu.
Gogora ekarri behar dugu prebentziozko modalitate hau, EPZ, derrigorrezkoa dela “Prebentzioaren
kudeaketaren alderdi arau-emaileak” atalean adie-

razitako legezko baldintzak betetzen dituzten enpresetan.
4. grafikoan ikus daitekeenez, aipagarria da
enpresen % 70ean baino portzentaje handiagoan
EPZ bat egotea, eta hartan bost kide baino gutxiago
izatea, baina portzentaje horiek sektoreen arabera
aldatu egiten direla esan behar dugu: % 88koa da
industriaren sektorean, % 83koa nekazaritzaren
sektorean, % 73koa zerbitzuen sektorean, eta %
33koa, portzentajerik apalena, eraikuntzaren sektorean. Bestalde, azken sektore horretan daude
EPZean 30 kide baino gehiago dituzten enpresa gehienak (eraikuntzaren sektoreko enpresen % 33).
EPZek garatutako prebentziozko espezialitateei
dagokienez, osasunaren zaintza ez beste guztiak
garatzen dituztenen artean ikusten da inkestatutako enpresen % 50ek baino gehiagok modalitate
honen hautua egin dutela zerbitzuen, eraikuntzaren
eta nekazaritzaren sektoreetan, baina soilik herenak industriaren sektorean.
Horregatik sektore bakar batean ere ez da %
20ra iristen prebentziozko espezialitate guztiak
(osasunaren zaintza barne) bere egiten dituzten
prebentzio-sistemen portzentajea.
Beraz, inkestatutako % 90ek berresten dute
KPZren batekin dutela zerbitzua hitzartuta prebentziozko jarduera jakin batzuk garatzeko xedean.
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Zerbitzuen, eraikuntzaren eta nekazaritzaren sektoreko enpresei dagokienez, % 80k baino gehiagok
erantzun zuten soilik osasunaren zaintza hitzartzen
zutela KPZ batekin. Industriaren sektorearen kasuan % 38koa da portzentaje hori.
KPZ baten zerbitzuak kontratatzeko abantailei
eta desabantailei dagokienez, honako hauek azpimarratzen dituzte:
- Inkestatutako enpresen erdiak baino gehiagok
diote KPZen abantaila dela enpresa espezializatuak, kreditatuak eta kontrolatuak izatea, LAPean adituak diren ekipo diziplina anitzez hornituak izatea eta baliabide eta bitarteko nahikoak
izatea.
- Eragozpen nagusi gisa, zerbitzuak kontratatzeko kostuak aipatzen dituzte, eta kanpoko
enpresa izanik teknikarien presentzia txikiagoa
dela lantokietan, norberaren bitartekoak baliatzen direnean baino.
C) Arriskuen prebentzioa enpresaren kudeaketa sistema orokorrean txertatzen
Galdera multzo honetan ere halako homogeneotasun bat gertatzen da emandako erantzunetan,
enpresa guztiek berresten baitute KPZ batekin hitzarmen bat duten enpresak direna, nahiz eta inkestatutako % 70ek gutxi gorabehera adierazten duten
ez zituztela aipatu ebaluazioa burura eramateko

aintzat hartutako faktoreak zein ziren zehatz-mehatz ezagutzen.
Bestalde, sektore guztietan inkestatutako enpresen gutxi gorabehera erdiek berresten dute berriki aldatu edo/eta berrikusi dutela beren arriskuen
ebaluazioa.
Arriskuen hasierako ebaluazioa berriki berrikusi
dutenen kasuan % 86k erantzun dute laneko baldintzetan gertatutako aldaketen ondorioz berrikusi
dutela hura. Enpresa guztiek berresten dute aldiroaldiro laneko baldintzen eta langileen jardueraren
gaineko kontrola egiten dutela ebaluazioaren emaitzak hala eskatzen duenean. Era berean, prebentziozko neurriak aplikatzen dituztela diote, egoerak
hala eskatzen duenean.
Horren guztiaren ondorioz, kontsultatutako sektore guztietan aplikatu dira prebentziozko neurriak, eta burura eramandako prebentziozko jarduera bakoitzeko honako faktore hauek aintzat hartu
dira kasuen % 75ean: burura eramateko epea, arduradunen izendapena eta hura burura eramateko
giza baliabideak eta beharrezko materialak. Gainerako % 25ek ez dakite/ez dute erantzun.
Prebentzio-ekintzen plangintzaren gaineko jarraipenaren maiztasunari dagokionez, sektoreen
arabera bestelakoa izaten da hura. Honenbestez,
industriaren sektorean jarraipen-lanak eskuarki
astero egiten dira (% 33), eta nekazaritzaren se-

¿Cómo tiene organizado su servicio de prevención propio?
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3. grafikoa. Enpresaren beraren (edo barneko) prebentzio zerbitzua vs prebentzio zerbitzu mankomunatua (Iturria: geuk egina)
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¿Cuál es el número de integrantes de su servicio de prevención propio?
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4. grafikoa. Enpresaren beraren prebentzio zerbitzua osatzen dutenen kopurua (Iturria: geuk egina)

ktorean nagusiki hilero (% 63). Zerbitzuen sektorean, berriz, hiru hilean behin egiten dituzte
jarraipen-lanak enpresen % 33k, eraikuntzaren
sektorean jarraipen-lanen maiztasuna hilerokoa
(% 20), hiru hilean behingoa (% 17), sei hilean
behingoa (% 20) eta urtean behingoa (% 37) den
bitartean.
Azkenik, inkestatutako enpresari guztiek dakite zer dokumentu osatu eta kontserbatu behar dituzten horiek laneko agintaritzak eskuragarri izan
ditzan. Honako hauek dira:
•Laneko segurtasunerako eta osasunerako
arriskuen ebaluazioa eta garatu beharreko
prebentzio-ekintzaren plangintza, burura eramandako ebaluazioaren arabera.

len zerrenda.
D) Enpresarien iritziak
Enpresarien ia hiru laurdenak diote prebentzioaren kudeaketak dokumentu bolumen handia
dakarrela berekin batera, eta arindu egin litekeela
irizten dute.
Prebentzioaren kudeaketa nola hobetu litekeen
planteatuta, zerbitzuen, industriaren eta eraikuntzaren sektoreetan inkestatutako enpresa gehienetan
langileak eta enpresariak sentsibilizatzen jarraitzea
izan da hura hobetzeko proposamen nagusia.

•Dauden arriskuak kontrolpean edukitzeko
hartu beharreko prebentzio- eta babes-neurriak.
•Laneko baldintzen eta langileen jardueraren
gaineko aldiroko kontrolen emaitzak.
•Langileen osasun egoeraren gaineko kontrolen praktika eta hartatik ondorioztatutako
konklusioak.
•Lanegun bat baino gehiagoko lan-ezgaitasuna
eragin duten ezbeharren eta gaitz profesiona-
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Laneko arriskuen
prebentzioaren
nazioartekotzea:
ikuspuntu juridikoa

Egilea:
MANEL LUQUE PARRA
Cuatrecasas,
Gonçalves
Pereirako
Kontseilaria.
Katedraduna Laneko Zuzenbidean eta Gizarte Segurantzan, eta Pompeu Fabra Unibertsitateko (UPF)
Irakasle Akreditatua. “IUSLabor” on-line aldizkariaren
zuzendaria.
Kataluniako
Lan-Auzitegi
Arbitraleko
epailea. Pompeu Fabra Unibertsitateko Lan-Zientzien
Ikaskuntzako Dekanordea
izan da 10 urtetan, eta Kataluniako Justizia Auzitegi
Nagusiko ordezko Magistratua 2001. eta 2002. urteetan. Eskarmentu handia du
enpresetan prebentzioa antolatzeko prozesuetan.
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Orain dela bost urte eta jarduerak nazioartekotzeko prozesuei dagokienez, enpresa talde
berekoak izan ala ez hirugarren
enpresek gure herrialdera desplazatutako langileekin zein
prebentzio-araudi aplikatu behar zen jakitea zen Espainian
egokitutako enpresen kezka nagusia. Eta lan-Administrazioaren
kezka zen, egoitza beste herrialde batean duen enpresa batetik Espainiara desplazatutako
langileei dagokienez, balizko
zigor publikoak (administratiboak, gainordainak eta baita
zigor penalak ere) nola gauzatu
zitezkeen jakitea. Une honetan,
berriz, bestelakoak dira enpresen kezkak eta kontsultak, langile bat Espainiatik beste herrialde
batera desplazatzen dutenean
zein arau aplikatu behar den jakin nahi dute, eta egoitza azken
batean Espainian duen enpresari lotuta jarraitzen duen langileari prebentzioaren alorrean
eragiten dioten ez betetzeak
identifikatzeko eskuduntzak ba
ote dituen argitu nahi du Administrazioak.
Ez dugu “nazioz gaindiko
desplazamenduaren”
(NGD)
kontzeptu juridikorik, eta gure
egiten dugun ikuspuntu analitikoaren arabera (lan-kontratua,
gizarte segurantza, zerga-araudia) oso bestelakoa izan daiteke kontzeptuaren zehaztapena.
“Nazioz gaindi desplazatutako”

baten aurrean gauden ala ez erabakitzeko irizpideak Gizarte Segurantzarena behar du izan, edo
hobe esanda, enpresak aipatu langileagatik Espainian, eta ez xedeherrialdean, kotizatzen duen ikusi
behar da. Egoera hau 12 edo 24 hilabeteetan luzatu daiteke, eta ezin
bazter daiteke are luzeago jotzea.
Beraz, desplazatu baten aurrean
egokitzekotan, jarraian azalduko
ditudan esparru analitikoak planteatu litezke zein arau den edo
diren aplikagarri erabakitzeko.
Xede-herrialdean kotizatzen duen
langilea baldin bada, xede-herrialdeko prebentzio-araudia baizik ez
da aplikatuko, lan-kontratuan beste
zerbait adostu ez baldin bada bederen.
• NGD Espainiara beste herrialde batetik
45/1999 Legearen 1. artikulutik
9. artikulura bitartean eta Gizarte
Ordenaren Arau-hauste eta Zigorrei
buruzko Legearen Testu Bateratuaren 2.1.1. eta 10. artikuluetan
(TRLISOS) zehazten da aplikagarria den esparru juridikoa. Bi kontu azpimarratu behar dira LAParen
alorrean:
Hasteko, Espainiako prebentzioaren alorreko araudia eta
desplazatuaren jatorrizko herrialdearen aurreikuspen “mesedegarrienak” izango dira aplikagarri.
Enpresa hartzailearentzat garrantzitsua da desplazatutako langi-
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learekiko harremanetan gurean
ez baino jatorrizko herrialdean
prebentzioaren alorrean exijitzen den neurri edo aginduren
bat errespetatu behar ote duen
jakitea. TRLISOS legearen 10.4
artikuluaren arabera arau-hauste administratiboa da aurreko
agindua ez betetzea, baina lanAdministrazioarentzat arazoa da
balizko zigor bat betearaztea, zigortutakoa egoitza Espainian ez
duen enpresa bat baldin bada.
Azkenik, 45/1999 Legearen
5. artikuluak agintzen du 8 egun
gainditzen dituen desplazamendu guztiak lan-agintaritzari komunikatu beharra, baina horrek
ez du esan nahi desplazatzen
duen enpresak eta zerbitzuaren
onuradun den enpresak prebentzio-araudia une horretan bertan
aplikatzen hasi behar dutenik,
izan ere zerbitzuak eskaintzen
hasten direnetik beretik aplikatu
behar baitute hura.
• NGD Espainiatik EB/EEEko(1) herrialde batera
45/1999 Legearen lehenengo xedapen gehigarria da erreferentziazko esparru juridikoa.
Xedapen horren arabera, enpresak bermatu egin behar du desplazatutako tokiko arauen betetzea, baina jatorrizko herrialdeko
arauak aplikatu ahal izango ditu
mesedegarriagoak baldin badira.
Nire aburuz, Espainiatik desplazatzen duen enpresaren eta
xede-enpresaren
(zerbitzuaren
onuraduna den aldetik) arteko
koordinazio estuak baizik ez du
gutxienera murrizten, aplikagarri
diren prebentzioaren arloko betebeharrak mugatuz, araudia eta
erantzukizuna ez betetzeko arriskua. Ildo honetatik, azpimarratu
beharra dago auzitegi espainiarrek gaitasuna izango luketela
desplazatutako langilearen balizko erreklamazioa ezagutzeko
eta ebazteko.

• NGD Espainiatik alde biko
hitzarmena edo hitzarmen aldeaniztuna dugun herrialdera
Espainiak alde biko hitzarmena edo hitzarmen aldeaniztuna(2) duen herrialdea jomuga
duten langileen desplazamenduei dagokienez, kontuan eduki
beharko da haren edukia. Hala
eta guztiz ere, aipatutako hitzarmen horiek xede-herrialdeko
osasun-laguntzaren estaldurari
buruzko erreferentzia baizik ez
dute jasotzen, eta Espainiak
beste horrenbeste egiten du
herrialde hartatik bertara desplazatutako langileekin (elkarrekikotasuna).
Garrantzitsuagoa da LAParen aurrean gure herrialdean
aplikagarri den araudi komunitarioaren arabera eustea.
Desplazatutako langileak badu
prebentzioaren alorreko arauen
betetzea exijitzea ez soilik xede-herrialdean baizik eta baita
jatorrizko herrialdean ere, eta
gure auzitegiak eskudunak dira
balizko erreklamazioak ezagutzeko eta ebazteko (593/2008
eta 44/2001 Araudi Komunitarioak).
Gauzak horrela, Espainiatik
desplazatzen duen enpresaren
eta xede-enpresaren arteko
koordinazio estuak baizik ez du
gutxienera murrizten, aplikagarri diren prebentzioaren arloko
betebeharrei dagokienez, araudia eta erantzukizuna ez betetzeko arriskua.
• NGD Espainiatik alde biko
hitzarmena edo hitzarmen aldeaniztuna ez dugun eta EB/
EEEkoa ez den herrialde batera
Aurreko ustezkoan ez bezala, honakoan osasun-laguntzaren gai funtsezkoari buruzkoak
arautu gabe egotea dakar alde
biko hitzarmenaren edo hit-

zarmen aldeaniztunaren gabeziak
(orain Txina hartu gogoan). Kontu
garrantzitsua inolaz ere, desplazatutako langileak berriro ere exijitu
baitezake prebentzioaren alorreko
arauak betetzea nola xede-herrialdean hala jatorrizko herrialdean,
eta osasun-laguntza egokia ematea. Berriro ere gure auzitegiak
eskudunak dira balizko erreklamazioak ezagutzeko eta ebazteko
(593/2008 eta 44/2001 Araudi
Komunitarioak).
Azkenik Cibeles Proiektuari
(2009-2012ko maiatza) egin nahi
diot aipamen. Lan-ikuskaritzen arteko lankidetza hobetzeko xedean
Espainiatik 2011. urtean sustatua, 2012ko maiatzaren 22an arau
orokor batzuk ezarri ziren etorkizunean informazioa trukatzeko
sare bat inplementatzeko xedean.
Elkarri laguntzeko eta langileen
nazioz gaindiko desplazamenduetan balizko ikuskapen- eta zigorprozeduretan eskaerak onartzeko
esparruan kokatu behar da sare
hori(3).

BIBLIOGRAFI ERREFERENTZIAK
(1) EB osatzen duten 27 herrialdeez
gainera, Islandia, Liechtenstein eta
Norvegia.
(2) Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Txile, Kolonbia, Dominikar
Errepublika, Ekuador, AEB, Filipinak,
Japonia, Maroko, Mexiko, Paraguai,
Peru, Errusia, Tunisia, Ukraina, Uruguai, Venezuela. Azkenik, Gizarte Segurantzaren arloan hitzarmen aldeaniztun
Latin-amerikar bat badela azpimarratu
behar dugu, 2011ko maiatzaren 1etik
dago indarrean, eta une honetan aplikagarria da Espainiako merkatuarentzat
hain garrantzitsuak diren Bolivian, Brasilen, Txilen, Ekuadorren, Paraguain
eta Uruguain. (2012ko urria).
(3) Honako helbide honetan kontsultatu daiteke Final Report delakoa:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?c
atId=148&langId=en&internal_pagesI
d=685&moreDocuments=yes&tableNa
me=INTERN AL_PAGES
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PREBENTZIOA,
BIKAINTASUNA LORTZEKO IRAKASGAIA
Konpainiaren estrategiaren parte da Saint-Gobainen laneko arriskuen
prebentzioa, eta lanean zero istripu eta zero gaitz profesional lortzeko konpromisoa du helburu

1904. urteaz geroztik da
Saint-Gobain gure lan-munduaren parte bat. Ehundik gora urteko historia du Espainian munduko enpresa zaharrenetakoa
den honek. 350 urtetik gorako
historiarekin, munduko 100 industria talde garrantzitsuenetako bat da, eta munduko 100
konpainia berritzaileenetakoa.
Gaur egun mundu mailako
erreferentzia da Saint-Gobain
habitat iraunkorraren esparruan.
64 herrialdetan ari den marka
baten era askotako jarduerak
biltzen dituen errealitatea da.
Erreportaje hau idazteko
Inmaculada Díaz Morales elkarrizketatu dugu.
Segurtasun, Osasun eta
Ingurumen
Zuzendaria
da Saint-Gobainek Espainian, Portugalen eta Marokon dituen egoitzetan.
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Konpainia honek oso bestelakoak diren merkatuei zuzendutako askotariko negozioak
garatzen ditu, eta oso bestelakoak diren eguneroko arazoei
eta enpresa-errealitateei egiten
die aurre. Konplexutasun horrek
eta konpainiaren historia luzeak
egiten dute Saint-Gobainek egunero islatzen diren portaera- eta

jarduera-printzipio batzuk betetzea.
Printzipio horietatik hiruk zuzeneko harremana dute langileen segurtasunarekiko eta osasunarekiko
errespetuarekin eta legeen aurreko
errespetuarekin.
Konpainiaren estrategiaren parte da Saint-Gobainen laneko arriskuen prebentzioa, eta lanean zero
istripu eta zero gaitz profesional
lortzeko konpromisoa du helburu. Handinahia lirudikeen arren,
errealitatean oso zorrotz jokatzen
da. Lantoki bakoitzean kontagailu
bana dago eta bertan ikus daiteke lantokian zenbat egunez ez den
istripurik gertatu. Helburu hauek
lortzeko xedean, indarrean den legeriak exijitzen duena baino askoz
ere harantzago egiten du konpainiak kasu batzuetan, esate baterako, kanpoko enpresekiko koordinazio-lanetan.
Saint-Gobainen

oso

errotuta
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LANGILEA SUAREN AURKAKO TRAJEAREKIN. SAINT-GOBAIN

dago prebentzioaren kontzeptua.
Laneko segurtasuna eta osasuna
saritzen dituzten sariek berresten dute hori. Jada badira 20
urte Los diamantes de la Seguridad y la Salud delakoak urtero
bikaintasunarekin saritzen duela,
ordezkaritza bakoitzean, prebentzioaren alorrean emaitza onenak lortu dituen lantokia. Ez dira
soilik zenbaki batzuk, eguneroko
kudeaketa eta lana saritzen baitira. Club de Millonarios delakoa
da konpainiak prebentzioaren aurrean agertzen duen interesa azpimarratzen duen beste ekintza
bat. Bajarik eragin gabeko istripurik izan gabe bost urtetik gora
eman duten lantokiek edo bajarik
eragin gabeko istripurik izan gabe
milioi bat lanordu baino gehiago
eman duten lantokiek baizik ez
dute talde honetara biltzeko aukera.

LANGILEA NORBERA BABESTEKO EKIPOAREKIN. SAINT-GOBAIN

ta sistema bakarra eta barneko
kudeaketa sistemarekin eta tokiko
araudiekin bat datozen arau batzuk, bete beharreko arauak, ezarri
ditu; hau da, herrialde bakoitzak
uztartu behar du tokiko araudia
konpainiak ezarritako araudiarekin. Segurtasunaren alorreko politika hau nola fabrika handietan
eta ertainetan hala eraldatzeko
zentroetan eta biltegi txikietan
aplikatzen da, baita soilik bi langile ari diren lantegietan ere, eta horrek askotariko araudi batetik eratorritako ebaluazio mota guztiak
bereganatzeko gai den egitura
edukitzera behartzen du SaintGobain. Urteak dira pertsonen
sentiberatasuna aintzat hartzen
dituzten ebaluazio psikosozialek
garrantzi handia dutela.

Erakundea konplexua denez,
Segurtasun, Osasun eta Ingurumen Zuzendaritzak laguntza eskaintzen die nazioarteko ordezkaritza bera osatzen duten lantoki
guztiei, barne araudia ez ezik indarrean den araudia betearazteko
xedean.

Kudeaketa sistema baliozkotzeko garaian, kanpoko prebentzio
zerbitzuen legezko ikuskapenez
gainera, OSHASen egiaztapena
bere egin eta EHS barne ikuskapenak ezarri ditu Saint-Gobainek.
Ikuskapen horiek lantoki guztietan eramaten dira burura hiru urtean behin, ezarritako prozedurak
betetzeko sistema egiaztatzeko
xedean.

Planteamendu honekin bat
etorrita, Saint-Gobainek kudeake-

Konpainian, prebentzioaren arloko parte hartze eta barneratze

horren baitan, ez da oinarrizko
segurtasuna sail bakoitzean garatzen den lana, izan ere, langile
guztiek segurtasunaren kulturan
parte hartzea bila du. Ildo honetatik, deskribatutako ereduari
gehitzen zaizkie Auditorías de
Comportamiento deituak. Eredu
honen arabera langile batek nola
lan egiten duen ikuskatzen dute
gainerako langileek. Saint-Gobainentzat ezinbestekoa da laneko
segurtasuna eta osasuna operazioen bikaintasunetik kudeatzea,
eta horretarako zentro pilotu
batzuk sortu ditu mundu osoan
barrena; haietan langileek berek
kudeatzen dute segurtasuna, eta
teknikarien edo prebentzioaren
alorreko departamentuen aholkularitza lagun eurak dira segurtasunaren arduradunak.
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METALURGIA
KONPAINIA ZEROREN
BILA LANEKO
EZBEHARREN KOPURUAN
Helburu nagusia da hildakorik eta zauriturik gabe lan egitea, ziur baitaude aurrea har dakiekeela lanarekin loturiko gaitz eta zauri guztiei.

César Junco Luis, Asturiana de Zinc, SA – Xstrata Zinceko Iraunkortasuneko Zuzendari Nagusia,
elkarrizketatu dugu erreportaje hau egiteko.
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1960ko martxoaren 5a zen,
sortu eta handik 3 urte eta erdira, hain zuzen ere, San Juan de
la Nievako fabrikan lehen zink
ehuneko ehunean espainiarra
lortu zen eguna. Orduz geroztik
ekoizteko gaitasuna handitzen
joan da etenik gabe, gaur egun
ekoizten diren 500 mila tonara
iritsi arte, prozesu gehienetan
beren teknologia aplikatuta betiere. Beren teknologia, konpainiak mundu osoan barrena
merkaturatzen duena.

Konpainiaren nahi handiena
da aktiboaren hazkundearen eta
hobekuntzaren bidez balioa sortzea, etengabean hobekuntzak egitea jarduerek duten balioan, eta
balio erantsia lortzeko aukerak bilatzea. Hobekuntza horiek lortzen
laguntzeko, AZSAk Iraunkortasun
Estrategia jarri du abian 2010-12
denboraldirako, ingurumen alderdiak ez ezik gizartearekin eta laneko arriskuen prebentzioarekin
loturiko alderdiak ere hartzen dituena.

Asturiana de Zinc, SAren
(AZSA) negozioak nazioarte
mailan zeregin garrantzitsua du
lehen galdaketako Zink kontzentratuen ekoizpenean. Espainian
Madrilen ditu bulego nagusiak,
merkataritza ordezkaritza Bartzelonan eta hiru ekoizpen gune:
Arnao, Hinojedo eta San Juan de
la Nieva.

Estrategia horren garapenaren
barnean daude, hain zuzen ere,
ingurumenaren babesarekiko konpromisoa eta ekoizpen prozesuen
ingurumen eragina murrizteko
aukera ematen duten teknologien
garapena. Helburu hori lortzeko,
teknologiarik aurreratuena ezarri
da ekoizpen prozesuan, hondakinen sorrera ahalik eta gehien murrizteko.
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ASTURIANA DE ZINC, S.A.

Beste konpromiso bat ere
badu AZSAk: lanerako toki seguru eta osasungarria sortzea, elkarrekiko errespetuan, legearen eta
integritatearen errespetuan oinarritua. Konpainia honen helburu
nagusia da zero hildako izatea
eta langileen osasunean kalterik
ez eragitea, ziur baitaude lanarekin loturiko gaitz eta istripu
guztiei har dakiekeela aurrea.
Metalurgia enpresa orotan
bezalaxe, badira arrisku batzuk,
eta horiek baztertzeko, kudeaketa estrategiaren atal guztiz garrantzitsua da laneko arriskuen
prebentzioa. Izan ere, segurtasunaren eta osasunaren alorrean
laneko ezbeharren kopuruan zero
lortzea da enpresaren helburu
nagusia.
2010-12 urteetarako helburu estrategikoen barnean, istripu kopurua % 40 murriztea

aurreikusten da 2009. urtean
lortutako kopuruekiko. Hiru
adierazleren arabera neurtzen
da istripu kopurua: lehenbiziko,
lan egindako milioi orduko guztizko istripu kopuruaren arabera;
bigarren, lan egindako milioi orduko baja eragin duten istripuen
indizearen arabera; eta hirugarren, lan egindako milioi orduko
baja eragin duten istripuengatik
galdutako lanaldi kopuruaren,
edo birlaneratzeen arabera.
Helburuak lortzen ari diren heinean istripuak murrizteko xedea
urritu egiten bada ere, heriotza
eragiten duten istripuen kasuan
hutsa lortzea da beti helburua.

duerak koordinatzearen inguruko
legean xedatu bezala, eta gainera,
iraunkortasun estrategian finkaturiko helburu guztiak ere kontuan
hartzen dira arestian aipaturiko
adierazle horietan.
Horixe da, orokorrean, laneko arriskuen prebentzioan AZSAko Zuzendaritzak bere gain hartu
duen konpromisoa. Langileei agintarien bidez ematen zaie horren
berri, agintari horiek zeregin garrantzitsua baitute eguneroko lanean langileekin hartu-emanetan
daudelako. Horrenbestez, horiexek
dira konpainiaren filosofia eta prebentziorako konpromisoa hoberen
helaraz dezaketenak.

Egiten den guztia gutxi da
lanean ahalik eta segurtasun
handiena lortzeko, eta ildo horretatik, ez dira bakarrik enpresako langileak kontuan hartzen,
berdin-berdin tratatzen dira
kontratistak ere, enpresa jar-
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LANGILEEN ONGIZATEA,
GRUPO SANTANDER
TALDEAREN PREBENTZIO
POLITIKAREN LEITMOTIV

Prebentzioa kudeatzeaz gainera, langilearen ongizatea luze eta zabal
kudeatu nahi du Grupo Santander taldearen antolakuntza ereduak.

Agustin Mocoroa Rodríguez, Grupo Santander taldeko Giza Baliabideen Dibisioko Osasun eta Laneko
Arriskuen Prebentziorako
Zuzendari Korporatiboa,
elkarrizketatu dugu erreportaje hau egiteko.
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1857. urtean sortu zen Taldea eta 1.383 bilioi euroko
funtsak kudeatzen ditu, 102 milioi bezero baino gehiagorenak,
15.000 bulegoren bidez. 3,3 milioi akziodun ditu eta 193.000
langile. Finantza talde nagusia
da Espainian eta Latinoamerikan, eta oso leku garrantzitsuetan dago Erresuma Batuan,
Brasilen, Portugalen, Alemanian, Polonian eta Estatu Batuen
ipar-ekialdean ere. Santanderren
bidez lurralde nordikoetan eta
Europako beste nazio batzuetan
ere jarduten du Consumer Financek. Madril, New York, Londres,
Lisboa, Mexiko, Sao Paulo, Buenos Aires eta Milango burtsetan
kotizatzen dute bere akzioek,
eta 63 indize desberdinetan ageri dira.
Ekintza

bereizgarriak

dira

horiek, inolaz ere, munduko finantza sektorearen barnean, eta
esan behar da gainera, azken bost
ekitaldietan 24.000 milioi eurotik
gorakoa izan dela Santanderreko
akziodunen guztizko ordainsaria.
Prebentzioa bera kudeatzeaz
gainera, langilearen ongizatea luze
eta zabal kudeatu nahi du Grupo
Santander taldearen antolakuntza
ereduak, eguneroko lanean osagarri batzuk langileen esku jarrita, eta
ordezkatzen duten enpresarekiko
hartzen duten konpromiso dudarik
gabea da horien berehalako ondorioa. Golf zelaiak, kirol jarduera
gidatuak egiteko zentroak, gimnasioa eta haurtzaindegia, horiexek
dira Grupo Santander taldeak lantokian bertan bere langileentzako
dituen eskaintzetako batzuk.
Osagarri horiek guztiak garran-
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tzitsuak dira oro har, baina berebiziko garrantzia duena da plantilan dagoen pertsona bakoitzari
egiten zaion osasun azterketa eta
jarraipen xehea. Era horretan
ziurtatu egiten da langile bakoitzak ulertuko duela oso garrantzitsua dela norbanako gisa bizitza
osasungarria eskainiko dioten
ohiturak hartzea, eta ohitura horiek familia esparrura zabalduko
ditu gainera. Langileak osasuntsuak eta konprometituak badira,
lehiakorragoa izango da konpainia.
Globaltasun irizpide horrekin
aplikatzen dira laneko osasun
eta prebentzio politikak enpresa
osoan, eta kontseilari ordezkariak
berak ere berretsi du hori. Pertsonekin zerikusia duen edozerk
behar du bere berrespena, bai
negozio ereduan eta bai lanerako

tresna edo giroetan. Halatan,
negozioaren xedearekin loturiko
jarduera zehatzen bat duten dibisio guztiek, obrak, mantenua
eta abar, esate baterako, modu
irekian egiten dute lan norabide
berdinean.
Korporazioak barne mailan
diseinatu eta gauzatutako planteamendu globala badu ere,
batzuetan, lantokiak oso sakabanatuta daudenez, kanpoko
prebentzio zerbitzuak kontratatu behar izaten dira jarduera zehatz batzuk aurrera eramateko
edo gerta daitezkeen egoera atipikoen aurrean laguntza zehatza
emateko, kutxazain automatiko
bat erretzea, esate baterako.

bete behar diren oinarrizko arauak
dira, behar izanez gero, lurralde
bakoitzeko araudira egokitu daitezkeenak. Ikuskapen bikoitza aurrera eramatea planteatzen da eredu horretan. Barnekoa, sistemak
eta prozedurak ikuskatzen dituena,
eta kanpokoa edo arauzkoa, Legeak ezartzen duena. Konpainiak
ez ditu baliabideak urritzen, eta horretarako, Audelco enpresa ezaguna kontratatzen du urtero jarraipen
ikuskapenak egiteko (ez lau urtean
behin legeak esaten duen bezala),
ulertzen baitute prebentzioa ez
dela malguki bat bezalakoa, zuzendarien kulturaren barnean egon
behar duen zerbait baizik, eta antolakuntzaren barneko beste prozedura bat da horrenbestez.

Grupo Santander taldeak
bere prebentzio eredua du
konpainiaren barnean, zorrotz

CIUDAD FINANCIERA GRUPO SANTANDER
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GOMEZ-ACEBO & POMBOK
DEFENTSARIK ONENAREN
ALDEKO APUSTUA EGITEN
DU LANEKO ARRISKUEN
AURREAN
Enpresaren helburua da enpresaren antolakuntzan prebentzio ekintza sartzea, finkatutako neurrien jarraipen eta kontrolaren bidez baliozkotuta prebentzio sistema

Lau hamarkada baino gehiago igaro dira nazioarteko proiekzioa duen abokatu espainiarren lehen despatxua Madrilen
egokitu zenetik. Aitzindariak
dira bikaintasuna eta kulturahurbiltasuna eskatzen duten
nazioarteko bezeroei erantzuna
ematen.

Raúl Arenas Clemente,
Gómez-Acebo & Pombo
Abogados, SLPko Giza
Eskubideen
Departamentuko Laneko Arriskuen
Prebentziorako
arduraduna,
Langileriaren kudeaketa eta
administrazio Teknikari
seniorra, elkarrizketatu
dugu erreportaje hau
egiteko.
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Une hartatik enpresak ez dio
hazteari eta aukerak zabaltzeari utzi. Oso balio argietan eta
funtsezko premisa batean oinarritu da Gómez-Acebo & Pomboren arrakasta, bezeroarekiko
konpromisoan, hain zuzen ere.
Helburua da beren aholkularitza behar duten enpresei eta
erakundeei balio erantzia ematea, eta lortu egiten dute gainera, tradizio juridiko sendoa dutelako, bezeroen negozioak sakon
ezagutzen dituztelako eta ondo
egindako lanaren gogo-berota-

sunarekin lotutako bokazio profesionala dutelako.
500 bat langilek, abokatu, zerga
aholkulari eta kudeaketa taldeen
artean, erakusten dituzte kualitate horiek egunez egun, eta lortzen
dute bezeroak guztiz pozik egotea
jasotzen duten zerbitzu bakarrarekin.
Laneko arriskuen prebentziorako sistema ezarria du GómezAcebo & Pombok, eta hainbat
“tresna” ditu alor horretan aurreikusitako emaitzarik onenak
lortzeko. Hauxe da, aurreikus daitezkeen arriskuak baztertzea, gorabeherarik ez gertatzeko eta laneko
baldintzak ahalik eta seguruenak
izateko. Instalazioen eta lanpostuen arrisku orokorren ebaluazioa
egiten du enpresak eta langileen
osasuna zaintzeko planak eramaten ditu aurrera.
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SEDE DE GÓMEZ ACEBO & POMBO

Konpainiarentzat, despatxuak
duen eta plantila osoaren eskura dagoen “Prebentzio Planaren”
bidez dokumentatua dago laneko
arriskuen prebentziorako sistema, legeriaren arabera. Horrez
gain, prestakuntza eskaintzen
da eta dagoen informazio guztia
ematen da konpainiako edozein
pertsonak bere lan jarduera espezifikoan kontuan hartu, eta horrenbestez pertsonalizatu dezan
arriskuen prebentzioa.
Gómez-Acebo & Pombon laneko arriskuen prebentziorako politika sakonik ez badago ere –kontuan eduki behar da era honetako
sektorean eta lan esparruan egon
daitezkeen arriskuak ez direla garrantzi handikoak maiztasunari
eta larritasunari dagokienean-,
bai betetzen dira, zabal bete ere,
alor horretan legeak ezartzen dituen betebeharrak, hainbat pro-

zedura eta jarraibide prestatu,
zabaldu eta ezartzeaz gainera,
lan jakin bat egiterakoan langileen jarrera bideratzeko gida, esate baterako. Despatxuarentzat
prebentzio planaren helburua ez
da bakarrik etekin ukiezina ateratzea, benetako prebentzio kultura bultzatzea, esate baterako,
helburua ere bada prebentzio
ekintza enpresaren antolakuntzan sartzea, finkatutako neurrien jarraipen eta kontrolaren
bidez baliozkotuta prebentzio
sistema hori.

betetzen dira legeriak finkatzen dituen lau espezialitateak.
Arriskuak identifikatzeko eta
saihestu ezin izan direnak ebaluatzeko beste azterketa bat egiten da,
prebentzio ekintza planifikatzearekin batera. Gero, prebentzio ekintzaren jarraipena eta kontrola egiten
ditu kanpoko prebentzio zerbitzuak, aurrera eraman direnak eta
egiteko geratzen direnak zehaztuz.
Laneko osasunaren alorreko istripuen ondorioz enpresaren ekintzen
arrakasta murriztu ez dadin lortzeko neurriak horiek guztiak.

Laburbilduz, Gómez-Acebo &
Pombok Legeak eskatzen duena
betetzen du, eta gainera, alor horretan antolakuntza orok dituen
zereginak eta erantzukizunak
finkatzen ditu prebentzioaren
antolakuntza egitura osatzeko.
Kanpoko prebentzio zerbitzua
du horretarako eta haren bidez
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KALITATEAREN, SEGURTASUNAREN
ETA INGURUMENAREN KUDEAKETA
Enpresak inguru aldakorrean
daude esparru guztietan, bai
teknologikoki bai kudeaketa sistemei dagokienean. Hori delaeta, ahalegin handia egin behar
dute egoera berrietara egokitzeko, jarduten duten merkatuetan
lehiakorrak izaten jarraitu ahal
izateko, globalizazio prozesuarekin loturik betiere. Kalitate, segurtasun eta ingurumen sistema
integratuen kudeaketa sistemek
eskakizun horiei erantzuten dieten heinean, enpresak lortuko du
bere helburuak betetzea.

Egilea:
JUAN RAMÓN MUÑOZ
SANTOS
Industria Ingeniaria. Ekonomia eta Enpresa Zuzendaritzan doktorea. MBA Masterra. Enpresa Antolakuntzan
Azterketa Aurreratuen diplomaduna. Laneko Arriskuen
Prebentzioan Goi-mailako
Teknikaria. 20 urte inguruko eskarmentua du laneko arriskuen prebentzioaren
alorrean. Eusko Jaurlaritzako industria ingeniarien
gorputzeko funtzionarioa.
Nafarroako
Unibertsitate
Publikoko Irakasle Elkartua
ingeniaritza
proiektuetan
eta hainbat argitalpenen
egilea (liburuak eta artikuluak) alor horretan.

Hainbat kudeaketa eredu
daude gaur egun eta enpresak
eredu horiek erabiltzen ari dira
Bikaintasuna deitzen zaiona lortzeko bidean beren antolakuntzek
aurrera egin dezaten. Alde batetik, erreferentzia puntu saihestezinak dira ISO 9000 Kalitate
arauak, eta baita Ingurumen
Kudeaketaren ISO 14000 arauak
ere, lehenbizikoen antzera garatuak horiek. Bete beharreko eskakizuna ez ezik, pertsonak bere
lan esparruan dituen eskakizunei
erantzuna emateko beharra ere
bada laneko arriskuen prebentzioaren inguruko arau-esparru
berria, kalitatearen funtsezko
printzipioetan oinarritua –etengabeko hobekuntza eta enpresaren jardueran prebentzio ekintza
sartzea, esate baterako-.
Horrenbestez, enpresaren kudeaketa integralean kalitatearen,
prebentzioaren eta ingurumenaren kudeaketarako sistemak
egiaz integratzea lortu nahi du
planteatzen den eredu berriak.
Antolakuntza batean, lan eta
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ingurumen prebentzioa kalitate
kontzeptua osatzen duten zatiak
direla, eta horiek ezin direla kalitatetik bereizi, horixe da abiapuntutzat hartzen dugun premisa.
Bestalde, enpresari lehiakortasunean abantaila eskaintzeko bezainbesteko garrantzia du lan eta
ingurumen prebentzioak; hauxe
da, ikuspegi independentea izan
dezake enpresan izan beharreko
hedapen estrategikoari begira,
beste kudeaketa alor batzuekin
gertatzen ez den bezala.
INTEGRAZIOAREN ESPARRU
JURIDIKO-ARAU EMAILEA
Hainbat
lege-erreferentzia
bereiz daitezke integrazio prozesuari dagokionean. Espainiaren
kasuan, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legean
dago lehen erreferentzia, prebentzio ekintzei begira bere 16. artikuluan esaten baitu enpresaren
jarduera guztietan eta enpresako
hierarkia maila guztietan sartu
behar direla. Are zehatzago, Prebentzio Zerbitzuen Araudiak bere
1.1 artikuluan dio prebentzio
ekintza sartu behar dela jarduera
eta erabakietan ere, bai prozesu
teknikoetan bai lanaren antolakuntzan eta lan hori egiten den
baldintzetan, eta baita enpresako
hierarkia mailetan ere.
Legearen beste artikulu batzuetan iradokitzen da prebentzioaren kudeaketarako sistemak hurbildu behar zaizkiola
kalitateari. Kalitate sistema baten
funtsezko elementuetako bat da
etengabeko hobekuntza eta huraxe aipatzen du 14.2 artikuluak,
adierazten baitu enpresariak eten-
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gabeko ekintza bideratuko duela
dauden babes-mailak hobetzeko,
eta beharreko guztia izango duela prebentzio neurriak hartzeko.
Gainera, sistemak dokumentatua egon behar du emaitzen eta
emaitza horiek lortzeko aurrera
eramaniko jardueren justifikazioa
izateko, eta baita geure eraginkortasunaren neurria lortzeko eta
arestian aipaturiko etengabeko
hobekuntza hori lortzeko ere. Badirudi kalitate sistema baten baldintzetatik atera direla Prebentzio
Legearen alderdi horiek, baina
hura osatzen duten pertsonen garrantzia nabarmenduz betiere.
Adierazitakoan
oinarriturik,
honako hauek dira elementu nabarmenenak integrazioaren esparru tekniko-legala deskribatzeari
dagokionean:
a) Prebentzioa
kudeatzeko
sistemek ez dituzte ezinbestean bete behar derrigorrezko
arau osagarriak, horrek koste
ekonomiko handia ekarriko
bailieke enpresei, eta gainera, mugatu egingo luke antolakuntza bakoitzak behar
duen bere kudeaketa sistema
eratzeko askatasuna.
b) Helburu estrategiko gisa
planteatu behar da prebentzioa kudeatzeko sistemaren
ezarpena, ingurumena eta kalitatea kudeatzeko sistemekin
gaur egun gertatzen den bezalaxe.
c) Uztarturik egon behar dute
prebentzioa, kalitatea eta ingurumena kudeatzeko hiru sistema horiek, elkarrekiko lotura
handia baitute.
d) Langileen ordezkariek parte hartu behar dute sistemaren diseinuan. Hori funtsezko
faktorea da arrakasta lortzeko,
horrela lortuko baita langileen
konfiantza eta beraiek kontrolatuko baitute sistema hasieratik.

Horrenbestez, integrazio funtzionalean oinarritzen dira hiru
sistemak, eta baliabideak optimizatzea dute helburu kudeaketa
eskas batek eragiten dituen kostuak murriztuta. Gainera, elkarrekiko sinergia lortuko litzateke
diseinu egokiarekin eta horri esker modu eraginkorrean ezarriko
litzateke sistema bakoitza eta integratu ahal izango litzateke sistema bakar batean.
HIRU SISTEMEK DITUZTEN
ERRONKA KOMUNAK
Kontuan izan behar da “eskakizunak asetzeko jarrera” dela kalitatea, eta “azaldutako beharra
edo itxaropena, gehienetan inplizituak edo inposatuak” da eskakizuna. Nolanahi ere, produktuaren
segurtasun eskakizunez gainera,
beste eskakizun batzuk ere badituzte kontsumitzaileek, erosten
diren produktuen balio ekologikoarekin lotuak.
Kalitateari dagokionean, fabrikatzailearen erronka da berak
aurkeztu ahal izatea “adostasun
adierazpena” bezeroaren eskakizunei, EN 45014 arauari jarraiki, edo oraindik hobeto bere
produktuaren “adostasun ziurtagiria” aurkeztu ahal izatea arau
baten arabera eta entzute handiko kanpoko erakunde batek
emana.

izatea bere produktuaren emaitza ekologikoak, edo are hobeto,
etiketa ofiziala lortzea.
Hainbat modutan ager daitezke enpresen erronka komun
horiek.
Hasiera batean, ezin dira erraz
bereizi kalitatearen eta segurtasunaren kontzeptuak, material
batek kalitate akats bat baldin
badu istripu bat eragin baitezake,
edo alderantziz ere, baja eragin
duen istripu batek akatsa edo antolakuntza huts larria eragin dezake produktuan.
Segurtasunarekin
loturiko
arrisku kopuru handi batek arriskuak eragin ditzakete ingurumenean hedadura jakin batera iristen direnean.
Horrenbestez, nabarmentzekoa da kudeaketa globalak duen
garrantzia. Oso antzeko kudeaketa printzipioetara eramaten gaituzte kontzeptu-kidekotasunek.
Halatan, kalitaterako, segurtasunerako eta ingurumenerako bateragarriak eta osagarriak dira
dagozkien erreferentzialak, eta
erraz asko aplika daitezke kudeaketa integratuan.

Laneko osasunari eta segurtasunari dagokienean, fabrikatzailearen erronka da Amsterdameko
Itunaren 95. artikuluan jasotako
zuzentarau europarrek finkatutako segurtasunerako funtsezko
eskakizunak betetzea. Askatasun osoz zirkulatu ahal izateko
produktuek bete behar dituzten
adostasun ziurtapenen prozedurak definitzen dituzte ikuspegi
berriaren zuzentarau horiek.
Ingurumena babesteari dagokionean, fabrikatzailearen edo
banatzailearen erronka da halaber bere kabuz aldarrikatu ahal
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IKUSKAPENEN ZEREGINA
LANEKO ARRISKUEN
PREBENTZIOAREN
KUDEAKETAN

Egilea:
EMILIO CASTEJÓN
VILELLA
Industria Ingeniaria. IGC Ingeniari kimikoa eta Farmazian Lizentziatua. Industria
higienista gisa egin zuen lan
1972. urtetik 1984. urtera
Laneko Osasun eta Higienerako Institutu Nazionaleko
Laneko Baldintzen Zentro
Nazionalean, eta bertan
zuzendari kargua izan zuen
1984tik 2002ra. INSHTeko
Edizioen eta Argitalpenen
Koordinatzailea da 2008ko
urtarrilaz geroztik. 85 argitalpen egin ditu laneko
arriskuen
prebentzioaren
inguruan.
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Besteen ondasunak administratzen zituztenen zintzotasuna
egiaztatzeko
beharrarengatik
sortu zen ikuskapena. Hainbat
bertsio daude ikuskatze hori zein
egoerak eragin zuten azaltzeko; batzuen arabera(1), eskifaiak
produktuak eta haien kopuruak
aipatu ahala itsasontzi baten
zama erregistratzeko antzinako
jarduna izan zen. Erregearen ordezkaria zen ikuskatzailea (entzulea), eta haren presentziak
ziurtatzen zuen zamaren zerga
guztiak behar bezala erregistratuko zirela.
Badirudi(2) ikuskatze lanak
jada egiten zituztela Mesopotamian K.a. 3.500. urteetan,
eta badaude zibilizazio egiptiar,
greziar, txinatar, pertsiar eta hebrearretan erabiltzen zituztela
adierazten duten erakusgarriak.
Erromatarren inperioaren garaian “kontu entzutea” egiten zuten, horretarako funtzionario batek ahoz egiaztatzen zituen bere
kontuak beste batenekin. Audire
(entzun) latinetik dator gaztelaniazko “auditar” hitza, ikuskatu
euskaraz.
Bi aurpegiko ekintza da ikuskapena: ikuskatzaileak egiaztatu
egiten du; ikuskatuak kontuak
ematen ditu. Halaxe adierazten
du Shakespearek bere laugarren

sonetoan(3), zera baitiote haren
11. eta 12. bertsoek:
Then how when nature calls
thee to be gone, what acceptable
Audit can´t thou leave?
Honelako zerbait izango litzateke horren itzulpena: azken ordua iristen zaizunean, gai izango
al zara zeure kontuak garbi aurkezteko?
Jatorrian antolakuntzen finantza alderdietara mugatzen bazen
ere ikuskapena, kudeaketaren esparru guztietara zabaldu da gaur
egun, eta ikuskapen soziala, teknikoa, juridikoa, ingurumenarekikoa, kalitatearekikoa edo segurtasunarekikoa(4) aipatzen dira.
Funtsean eredu komuna(5) bete
behar dute ikuskapen guztiek:
ikuskatzen den egoerak bikaintasun erreferente batekiko duen
adostasun-maila neurtzea da
kontua; hauxe da, egoera ideala
izango litzatekeenaren eredua.
PREBENTZIOAREN IKUSKAPENA LEGEZKO BETEBEHAR
GISA
Behatzaile espainiar batentzako harrigarria izango litzateke
egiaztatzea Europako Batasunean
segurtasunaren eta osasunaren
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kudeaketan kontuan hartu beharreko ildo nagusiak finkatu zituen
Zuzentarau markoak (89/391) ez
duela inolako betebeharrik jasotzen prebentzioaren ikuskapenari
begira, eta are gehiago, aipatu
ere ez duela egiten. Nola azaldu
ahazte hori?, oso erraza, ematen
baitu ez zela ahaztea izan derrigorrezko omisioa baizik.
Egia da, lehen ikusi dugun bezala, ikuskapenak egiteko bikaintasun erreferentea eduki behar
dela aldez aurreko baldintza
gisa, eta horrelakorik ez zegoen
zuzentaraua egin zen unean.
Horrenbestez, zuzentarauak teknikoki ezin zuen ikuskapena sartu
bere elementu gisa.
89/391 Zuzentarau Markoak
ez bazuen ikuskapena jaso, nola
jaso lezake Prebentzioaren legeak?. Lehenengo, kontuan izan
behar da gutxienekoen zuzentaraua dela zuzentarau marko
hori; legeria nazionalera eramatean errespetatu egin behar dituzte zuzentarauan finkaturiko
gutxienekoak, baina hura baino
zorrotzagoak izan daitezke Estatu kideak egokitzat hartzen badu,
eta alderdi honetan zuzentaraua
baino zorrotzagoa izatea erabaki
zuen gobernu espainiarrak, eta
ikuskapena sartu zuen. Izan ere,
Espainia izan zen (eta jarraitzen
du izaten) zirkunstantzia jakin
batzuetan prebentzio sistemaren ikuskapena derrigorrez sartu
zuen Estatu kide bakarra; azalpen
“historikoa” bila diezaiokegu horri.
Alabaina, zuzentaraua legeria
nazionalera eramateko epe gorena 1992ko abenduaren 31 zenez,
Estatu kide gehienek egun hori
baino lehenago egin zuten nazio
mailara eramateko legeria nazionala; Espainia aldiz atzeratu egin
zen eta 1995eko azaroa bitarte
ez zuen egin Prebentzio legea,
data gorena baino ia hiru urte geroago, hain zuzen ere.

Baina 1992 eta 1995 artean
segurtasun eta osasun alorreko
zuzentarauen aplikazioan normalizazioak izango duen paperaren
inguruan eztabaida handiak izan
ziren Europako Batasunean(6), eta
une hartan ematen zuen arrazoizkoa zela pentsatzea laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko araua izango zutela etorkizun
hurbilean, kalitatearen ISO 9000
edo ingurumena babestearen inguruko ISO 14000 ziurtagirien
ildotik. Baldintza horietan bazirudien ez zela batere zentzugabea
Prebentzio Legean ikuskapena
sartzea.
SEGURTASUNA ETA OSASUNA KUDEATZEKO NAZIOARTEKO
ARAUA ARGITARATZEKO ZAILTASUNAK
Hala ere, etorkizunak erakutsi
zuen nazioarte mailako kudeaketa-arau hipotetiko hori argitaratzeko bidea zailtasunez betea
zegoela eta azkenean ezinezkoa
izango zela argitara ateratzea –
orain arte-, eta erakutsi zuen, era
berean, Prebentzio legean derrigorrezko ikuskapena sartzeak disfuntzioak ekarri zituela, geroago
zuzendu behar izan zirenak.
AENORek egin zuen prebentzioaren kudeaketarako arau
batzuk argitaratzeko lehen ahalegina, ikuskatze sistema arau
horietan oinarritu ahal izateko,
1996ko ekainean UNE 81900,
81901 eta 81902 arauak ezarri
baitzituen saio moduan, eta garai hartan beste hiru arau prestatzen ari zen gainera, 81903,
81904 eta 81905(7). Hala ere,
CCOO eta UGT aurka izan zituen
ahalegin horrek, sindikatu horiei
ez baitzitzaien ondo iruditu UNE
arauek “langileen edo haien ordezkarien aldetik inolako eskuhartze edo ekintzarik”(8) ez aurreikustea.
Egindako ahaleginak ez zuen
behar adinako babesa lortu
Normalizaziorako Batzorde Eu-

roparrean (NBE) Europa mailan antzeko arauak egin zitezen
bultzatzeko,
hamaika
Estatu
kide proiektuaren aurka azaldu
baitziren eta lau bakarrik alde.
Europako nagusien erakundeen
eta sindikatuen aurkako iritziek
ere pisu handia izan zuten erabakian(9).
Erabaki horretan lagundu
zuen, inolako zalantzarik gabe,
ISOk 1996ko irailean laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko esparruan ISO 9000 eta ISO
14000ren antzeko arauak prestatzeko proiektuak gelditzea erabaki izanak, kideetako asko aurka
zeudelako(10). Azkenik, 2004ko
ekainean behin betiko baliogabetu ziren 81900 saileko UNE
arauak(11).
Hala eta guztiz ere, enpresa
handiak laneko segurtasuna eta
osasuna kudeatzeko arau egiaztagarria eskatzen ari zirela ikusita,
British Standard Institution (BSI)
erakunde normalizatzaile britainiarrak OHSAS 18001 “araua”
argitaratu zuen 1999. urtean. Hasiera batean BSIk berak ez zion
“rule” (standard ingelesez) status formala eman OHSAS 18001
arauari bere prestakuntza proiektuan ez zituelako baldintza jakin
batzuk betetzen, eta horrexegatik
agertzen zen “zehaztapen” gisa
soilik.
2007. urtetik aurrera eman
zien BSIk, ISO 9000 eta ISO
14000 arauen egiturari begira
egokiagoa zen beste bertsio bat
argitaratu zenean, standard estatusa OHSAS 18001 eta OHSAS
18002ri(12).
Praktikan, de facto nazioarteko arau bilakatu dira OHSAS
18000 arauak, mundu osoko enpresek erabiltzen baitituzte. Wikipediaren arabera, 2009. urtean
116 lurraldetako 54.000 enpresak lortu zuten OHSAS 18000
ziurtagiria(13).
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IKUSKAPENA EGITEKO BETEBEHARRAREN ONDORIO TXARRAK
Jatorrizko testuan, Laneko
Arriskuen Prebentziorako Legeak
zera adierazten zuen bere 30.6
artikuluan: “Prebentzio zerbitzua enpresatik kanpoko erakunde
espezializatu batekin hitzartu ez
duen enpresariak kanpoko ikuskapen edo ebaluazioaren kontrolaren pean jarri beharko du bere
prebentzio sistema, arauz finkatzen diren baldintzetan”.
Betebehar hori argi eta garbi
gehiegizkoa zenez arrisku txikiak zituzten mikroenpresa askorentzako, Prebentzio Zerbitzuen
Araudiak (29.3 artikulua) betebehar hori kendu zien sei langile
arteko enpresei: “gehienez 6 langile dituzten enpresak direnean,
haien jarduerak I. Eranskinaren
barnean ez daudenean, enpresariak pertsonalki bere gain hartu
baldin baditu prebentzio egitekoak edo langile bat edo gehiago
izendatu baditu lan horiek aurrera eramateko, ikuskapenera jotzeko beharrik izan gabe prebentzio
sistemaren eraginkortasuna agerikoa bada langile kopurua oso
txikia delako eta prebentzio ekintzak errazak direlako, ulertuko da
ikuskapena egiteko obligazioa
bete dutela ikuskapen horretara
ez jotzeko baldintzak betetzen
direla egiaztatzen duen jakinarazpena egin eta lan agintaritzara
igortzen dutenean”.
Salbuespen hori ez zen aski
izan, ordea, prebentzioaren kudeaketaren alorrean enpresa txikiak lehentasunez beren baliabideak erabiltzen hasteko; aldiz,
kanpoko prebentzio zerbitzuak
erabiltzen hasi ziren gehienak,
eta hori, esan beharrik ez dago,
zailtasun handiagoa zela enpresan prebentzioa sartzeko.
Orduan Gobernuko presidente zen Aznar jaunak Kontseilu
Ekonomiko eta Sozialeko pre-
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sidenteari eskatutako txostenak
eman zuen lehen abisua arazo
honen inguruan. Duran Txostena
deitzen zaio(14), eta zera dio 269.
orrialdean: “PZAk (Prebentzio
Zerbitzuen Araudia), nolabait ere,
lagundu egiten du norbere baliabideekin egiten den prebentzioa garestiegia izaten, eta praktikan enpresa gehienak behartuta daude,
esan zen bezala, kanpoko prebentzio zerbitzuetara jotzera, enpresako prebentzio jarduera guztien
kudeaketarako gainera”.
Handik gutxira (2003), Lan Baldintzen V. Inkesta Nazionalak(15)
datu kuantitatiboak aurkeztu zituen kontu horren inguruan: “Enpresen % 73,4k kanpoko prebentzio zerbitzua erabiltzea erabaki
du laneko segurtasunaz eta osasunaz ardura dadin, batik bat prebentzioa antolatzeko modalitate
bakar gisa (% 51,4), baina baita
beste modalitate batzuekin batera ere (% 22)”. Garai horretan,
horrenbestez, kanpoko prebentzio
zerbitzua zen enpresa espainiarren erdiak baino gehiagok zuten
prebentzio baliabide bakarra.
Garbi zegoen eredu horrek ez
zuela bultzatzen prebentzioaren
integrazioa, eta horrexegatik,
54/2003 Legearen bidez aldatu
egin zen Prebentzio legea. Egoeraren diagnostiko garbia egiten zuen
lege berri horren Zioen Azalpenak:
Laneko Arriskuen Prebentziorako
Legea indarrean hasi zenetik ...
egundoko ahalegina egin da ...
laneko arriskuen prebentzioa enpresako maila guztietan sartzeko
eta benetako prebentzioaren kultura bultzatzeko. Hala ere, izandako esperientziak ikusita ... esan
daiteke halako arazo batzuk daudela haren aplikazioa oztopatzen
dutenak, zenbait eskasi dituelako
edukian. Eskasi horien ondorio
dira laneko istripuak eta baztertu
behar diren laneko ezbeharren kopuruak, eta horien aurrean eskuhartze sakonak egin behar dira,
lehenbailehen egin ere... Arazo horien azterketak garbi erakusten du

... prebentzio eredu berria ez dela
behar bezala bideratzen ari eta
enpresetan ez dela prebentzioa
sartzen ari”.
Horregatik, zera xedatzen
zuen legeak: “prebentzioaren integrazioa ... enpresaren lehen
betebeharra da orain, prebentzio
zerbitzu batek eman behar dion
lehen aholkularitza eta laguntza
jarduera, hori guztia integrazioa
lortzeko eta araudiaren betetze
formal hutsak, batere eraginkorrak ez direnak, baztertzeko”.
Aurrekoarekin loturik, eta
prebentzioaren integrazioa, enpresak prebentzioa bere baliabideekin –neurri batean bederenkudeatzen duenean soilik lortuko
dela dioen hipotesitik (egiazkoa
seguru asko) abiatuta, 20072012ko Segurtasun eta Osasunerako Estrategia Espainiarrak zera
dio bere 2.1. atalean: “Norbere
prebentzio baliabideak izatea
bultzatuko dute laneko arriskuen
prebentziorako politika guztiek
eta araudiak berak ere”.
Nahi horren adibide garbia
izan zen Estrategiak berak iragarri zuena “Ikuskapena egiteko
obligaziorik ez dute izango prebentzio sistema beren baliabideekin antolatzen duten 50 langile arteko enpresek, legezko agintariek
ikuskapen hori egiteko eskatzen
dutenean izan ezik”. Nahi hori ez
zen araudian zehaztu 2010. urtera arte, 337/2010 Dekretuak urte
horretan berritu baitzuen Prebentzio Zerbitzuen Araudia.
Zaila da aurreikustea aldaketa
horiek zein neurritan bultzatuko
duten norbere baliabideen erabilera handitzeko eta –ustez bederen- prebentzioa sartzeko aukera.
Egia dena da 2009. urtean 2003.
urtekoa baino zertxobait handiagoa zela prebentzio baliabide
bakar gisa kanpoko prebentzio
zerbitzua zuten enpresen proportzioa. Izan ere, 2010. urtean
INSHTek argitaratu zuen Enprese-
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tako Segurtasun eta Osasunaren
Kudeaketaren inguruko Inkesta
Nazionalaren txostenean (29.
orrialdea) irakur daiteke(16): “kanpoko prebentzio zerbitzua nagusi da plantilaren atal guztietan,
prebentzio modalitate bakar gisa
batik bat (enpresen guztizkoaren
% 58,3)”.

rik gabe, enpresa horiek badakite ikuskapena, prebentzioan
eta beste gai askotan ere, beharrezkoa dela etengabeko hobekuntza mailan egoteko, hortik
kanpo ia ezinezkoa baita, epe ertainean, bizirautea.

IKUSKAPENAREN BEHAR TEKNIKOA

BIBLIOGRAFI ERREFERENTZIAK

Esperientziak erakutsi badigu
Espainiako lege esparrua aldatu
egin behar izan dela praktikan enpresen % 95 ikuskapena egiteko
legezko obligaziotik kanpo uzteko
(50 langile baino gutxiago dituztenak), pentsatu beharko genuke
enpresen kolektibo batentzat (oso
txikia) ikuskapena derrigorrezkoa
izatea egokia ote den eta, batik
bat, ikuskapena egiteko behar teknikorik bai ote dagoen.
Lehen ikuspuntutik begiratuta, uste dugu, legezko obligazio
gisa ikuskapena kenduko bagenu,
Europako Batasuneko gainerako
Estatu kideen pare geratuko ginatekeela, baina mantentzeak ere
–haren aplikazio esparrua neurri
handi batean murriztu denez- ez
du inolako disfuntziorik sartzen.
Bigarren ikuspuntutik begiratuta, erantzuna oso garbia da
gure iritziz: ikuskapena, jakina,
ezinbestekoa da enpresek tamaina jakin bat gainditzen dutenean
eta beren buruak beharreko eraginkortasunez kontrolatu ezin
dituztenean. Gorago ikusi dugun
bezala, 2009. urtean 54.000 enpresak lortu zuten OHSAS 18000
ziurtagiria, eta horrek esan nahi
du bere garaian ikuskatuak izango direla.
Eta, Espainian izan ezik, hori
egin dute ez legeriak behartzen
dituelako, berak konbentzituta
daudelako edo bezeroen presioaz
gainera beren stake-holderek
ere estutzen dituztelako. Beste-

(1) http://auditoriafinaciera.blogspot. com.es/2009/07/historia-de-laauditoria. Html
(2) http://www.tbs-sct.gc.ca/ia-vi/
abu-ans/history-histoire-eng.asp
(3) http://www.shakespeares-sonnets. com/sonnet/4
(4) Mikol, A. Dans la jungle des audits. Annales des Mines. Déc. 1991.
4-10.
(5) Perusse, M., Bilodeau, M. Le système de contrôle 2. Les systèmes
d’evaluation. Travail et Santé, 1996,
12, 1, 18-23.

travail (II): probable ajournement des
travaux a l’ISO. Bulletin d’information
du Bureau Technique Syndical Européen pour la santé et la securité. Nº
4, novembre 1996. 11-12.
( 1 1 ) h t t p : / / w w w. b o e. e s / b o e /
dias/2004/08/16/pdfs/A2920829208.pdf
(12) http://www.bsigroup.com/en/
about-bsi/News-Room/BSI-NewsContent/Disciplines/Risk-Management/ BS-OHSAS-180012007/
(13) http://en.wikipedia.org/wiki/
OHSAS_18001
(14) Durán, F. Informe sobre riesgos
laborales y su prevención. La seguridad y la salud en el trabajo en España. Madrid. Presidencia del Gobierno. 2001.
(15) Almodóvar, A. (coord.). V Encuesta Nacional de Condiciones de
Trabajo. Madrid. INSHT. 2004
(16) Almodóvar, A., Pinilla, FJ,
coord. Encuesta Nacional de Gestión
de la Seguridad y Salud en las Empresas. Madrid. INSHT. 2010.

(6) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen sur une plus large utilisation
de la normalisation dans la politique
communautaire. COM (95) 412 final.
30.10.95
(7) Blázquez, A. La proposition espagnole pour une norme européenne. Bulletin d’information du Bureau
Technique Syndical Européen pour la
santé et la securité. Nº 6, juin 1997.
pp 18-19.
(8) UGT y CCOO. Un point de vue synidcal espagnol sur la normalisation
de la gestion de la santé du travail.
Bulletin d’information du Bureau Technique Syndical Européen pour la
santé et la securité. Nº 6, juin 1997.
20.
(9) BTS. Systèmes de gestion de la
santé au travail. Bulletin d’information
du Bureau Technique Syndical Européen pour la santé et la securité. Nº
7, décembre 1997. 19.
(10) BTS. La normalisation internationale et la gestion de la santé au

39

PREBENTZIOA HISTORIAN ZEHAR

LANEKO SEGURTASUNAREN ETA
HIGIENEAREN INGURUKO ARAUDI
GOGOANGARRIAK ESPAINIAN (II)
PRIMO DE RIVERAREN
DIKTADURAREN BIGARREN
BOSTURTEKOTIK ESTATU
BERRIKO LEHEN URTERA
ARTEKO ARAUDIEN BILDUMA
1925eko azaroak 17: Establezimendu arriskutsu, deseroso
eta osasungaitzen Araudia onartzen duen Errege Dekretua.
1926ko otsailak 19: Eraikinen
barnealdean margotzeko berun
sulfatoa eta zerusa erabiltzea debekatu zen.
1926ko abuztuak 23: Lanerako Kodea onartu zen Errege
Dekretu mailarekin.
1927ko abuztuak 15: Emakume langilearen gaueko atsedena
arautu zen.
1928ko abenduak 21: Lanbide Heziketako Estatutua.
1929ko azaroak 21: Presioko
jariakinenentzako ontzien segurtasunaren inguruko Araudia
onartu zen.

1931ko uztailak 1: Berriz ere
finkatu zen lanaldia, gehienez ere
8 ordu egunean edo 48 ordu astean.
1931ko abuztuak 25: Laneko
Istripuen Legea nekazaritza sektorean aplikatzeko Araudia.
1931ko azaroak 31: Lan Kontratuen Legea.
1932ko apirilak 8: Emakumeen eta haurren gaueko lanaren inguruko Nazioarteko Lan
Erakundearen (NLE) Hitzarmenak
berrestea, haurrak industrian eta
nekazaritza lanetan onartzeko gutxieneko adina finkatzen dutenak.
Gaitz Profesionalagatik eman beharreko kalte-ordainari dagokiona
jasotzen du laneko istripuekin parekatuta.
1932ko uztailak 4: Lanerako
Kode berria finkatu zen legez.
Laneko istripuengatik eman beharreko kalte-ordainak zehaztu
zituen honek.
1932ko urriak 8: Industriako
laneko istripuen legeriaren Testu
Bateratua.

1930eko urriak 20: Lanaldiaren Araudia.

1933ko urtarrilak 31: Industriako lan istripuen araudia.

1931ko maiatzak 28: Eraikinen barnealdeak margotzeko
zerusa, berun sulfatoa eta beste
osagai batzuk erabiltzeko debekuaren inguruko 1926ko Errege
Dekretua aplikatzeko Araudia.

1934ko abuztuak 23: Meatze
poliziaren araudia.

1931ko ekainak 12: Nekazaritza sektoreari aplikatu zitzaion
Laneko Istripuen Legea.

1936ko uztailak 13: Gaitz
Profesionalen Legea. Oinarrien
Legea.
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1934ko irailak 25: Haurrek
eskola orduetan nekazaritza lanak egiteko debekua.

1937ko uztailak 15: Laneko
istripuetarako aseguruak eta fidantzak.
1938ko martxoak 9: Lanaren
Forua.
1938ko ekainak
leentzako jantokiak.

8:

Langi-

1938ko maiatzak 13: Itsasoko
Institutu Soziala sortu zen.
1939ko azaroak 24: Industriaren antolamendu eta defentsarako legea.
1939ko abenduak 15: Lan
ikuskapena antolatzearen inguruko legea.
1940ko urtarrilak 16: Laneko
istripuen estatistiken inguruko
arauak.
1940ko urtarrilak 31: Laneko
Segurtasun eta Higiene araudi
orokorra onartzen duen Ministerioaren Agindua.
1940ko ekainak 4: Laneko
istripuen erregulazioa, 1933ko
urtarrilaren 31ko Araudia aplikatuta.
1940ko uztailak 24: Igandeetako atsedena arautu zen.
1940ko abuztuak 26: Lantokietako argiteriaren inguruko
araudia onartu zen.
1940ko irailak 10: Meatzeetan gertatutako istripuen berri
emateko obligazioa.

HITZ-JOKOAK

HITZ GURUTZATUAK
Jarraian irakurriko dituzun definizioetatik abiatuta bete itzazu hitzez zuriz dauden laukitxoak.

1 Pertsona edo entitate biren edo ge-
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hiagoren artean eginiko hitzarmena helburu komun bat betetzeko.
Sintomak eta ezaugarriak azterturik gaitz baten izaera zehazteko
ekintza.
Bateratzea, elkartea, erkidetzaren
obligazioa.
Subjektu batek finantza-baliabideak lotzeko erabakia hartzeko
prozesua, mozkin batzuk lortzeko
itxaropenaren truke.
Bitartekoak, ahaleginak eta beste
bildu ekintza komun bat burura
eramateko xedean.
Plan edo egitasmo baten araberako antolaketa.
Xede jakin batzuen arabera arau
multzo batek arautzen dituen pertsonen elkartea.
Zehaztapena, balioaren estimazioa, prezioa edo zerbaiten garrantzia.
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Bila ezazu hizki-zopan prebentzioaren kudeaketari aipamena egiten dioten 7 hitzak.
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A
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O
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HITZ-JOKOAK

PREBENTZIO SUDOKUA
Bete ezazu 9x9 gelaxkako koadro osoa, errenkada, zutabe eta 3x3 lauki guztietan norbera babesteko ekipo
bakar bat ere errepikatu gabe.

4.- Lanjantzia

7.- Uhalak

2.- Eskularruak

5.- Botak

8.- Belarri-babesa

3.- Betaurrekoak

6.- Pantaila

9.- Maska

Hurrengo zenbakian argitaratuko dira hitz-joko hauen soluzioak

1.- Kaskoa

AURREKO ZENBAKIKO HITZ-JOKOEN SOLUZIOAK
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