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EDITORIAL

A Prevención de Riscos Laborais non supón unha imposición ao empresario, é unha oportunidade que se traduce na mellora da produtividade, redución dos accidentes laborais e
aumento da eficiencia dos seus procesos e, con iso, a súa competitividade.
Todos os axentes que interveñen na prevención de riscos laborais, en xeral, e os empresarios e organizacións empresariais, en particular, teñen un obxectivo común: a redución
de sinistros laborais e, en consecuencia, que o traballo se realice en ambientes seguros e
saudables.
Polo momento, este traballo de todos, afortunadamente, está a dar os seus froitos. Como
é sabido, nos últimos anos, en España os índices de sinistros laborais veñen reducíndose de
maneira sostida. Tomando como referencia os índices de sinistros dos anos 2000 e 2010,
obsérvase que os índices de sinistros laborais en España reducíronse, en termos xerais, en
máis un 50%.
O obxectivo final da prevención de riscos laborais é a redución dos riscos no desempeño
do posto e ter ambientes de traballo máis seguros e saudables, pero hai outros beneficios
que se deben ter en conta. A mellora da saúde e a seguridade dos traballadores trae consigo
resultados positivos na produtividade das empresas, ademais dunha importante redución de
custos empresariais.
Do punto de vista puramente económico, no ano 2008 producíronse en España, segundo
datos do Observatorio Estatal de Condiciones de Tabajo del Instituno Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, 895.679 accidentes de traballo que supuxeron uns custos laborais
de 8.500 millóns de euros, iso sen ter en conta outros custos indirectos. Outros datos, concretamente da “Análisis de costes de accidentes de trabajo” realizado pola Asociación de
Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), estiman que as empresas soportaron un custo total no ano 2011 de accidentes de traballo e doenzas profesionais de máis de 19.000 millóns
de euros, é dicir, un 1,77% do Produto Interior Bruto (PIB) español.
Estes datos non deixan entrever a importancia económica que ten a prevención de riscos
laborais. A prevención de accidentes de traballo traspasa o ámbito das esixencias legais,
para se converter nunha variable económica cómpre ter en consideración.
A planificación das distintas actividades preventivas destinadas a eliminar, reducir ou
minimizar os riscos, aplicadas adecuadamente, supón, en consecuencia, un investimento
rendible para as nosas empresas, tanto do punto de vista humano, como económico. En
atención a todos estes beneficios, a maioría das empresas españolas, xa integraron a prevención de riscos laborais no seo das súas organizacións.
A pesar da difícil situación socioeconómica actual, as nosas empresas han seguir traballando, como levan facendo desde hai moitos anos, para continuar reducindo os sinistros
laborais. Isto non implica que unha mellora continua da prevención implique máis esforzos
económicos. Polo contrario, é necesario que os investimentos xa realizados durante tantos
anos se fagan adecuadamente rendibles.
Non se poden crear maiores problemas e esforzos económicos aos empresarios, nin
desbordar os límites da prevención de riscos laborais. Hai que evitar a imposición de obrigacións legais impostas, solucionar a burocratización actual e facilitar o cumprimento das
obrigas legais ás empresas aproveitando a transferencia de proxectos e boas prácticas.
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NOTICIAS

A Confederación
Granadina de Empresarios
(CGE) desenvolve un
programa para axudar
as empresas a detectar as
súas carencias en PRL
Inclúe a elaboración de diverso material
técnico dirixido a máis de 10.000 usuarios.
A Confederación Granadina de
Empresarios desenvolveu un programa para axudar as pemes da
provincia a implantar o seu propio modelo de xestión de prevención de riscos laborais (PRL), que
inclúe a elaboración de diverso
material técnico dirixido a máis
de 10.000 usuarios entre empresarios e traballadores.
A iniciativa, financiada pola
Fundación para a Prevención de
Riscos Laborais (coa que elabora
a CGE), facilitou ás pequenas empresas de Granada, un completo
servizo de información especializado, que lles serve de axuda
para fixar novos obxectivos e mellorar os custos dos seus planes
de xestión da prevención.
Mediante este proxecto, empresarios e traballadores puideron canalizar as súas dúbidas,
suxestións e consultas nesta materia, por medio do Gabinete de
Prevención de Riscos Laborais da
CGE.
Na convocatoria do ano 2011,
a CGE levou a cabo un «Estudo
DAFO de situación da xestión da
Prevención de Riscos Laborais en
peme de Granada», cuxos resultados foron recollidos e avaliados

neste exercicio 2012. Segundo
explica Luís Aribayos, secretario
xeral da CGE, «o estudo revelou
que unha gran parte das empresas granadinas recorren a servizos de prevención alleos para a
xestión de riscos, así como que
a redución do número de accidentes laborais continúa a ser
un dos obxectivos principais dos
empresarios».
Por outra parte, dentro do
programa «Prevenga», a Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales e a CGE editaron diverso material, como un
software de «Autoavaliación das
condicións de traballo», o «Decálogo Preventivo de la Empresa
de Granada» (que serve de referencia para a adaptación dunha
política preventiva eficaz), ou o
portal web do Gabinete de PRL
da CGE. Todo este material, nos
seus distintos formatos, permite a empresarios e traballadores
verificar o nivel de implantación
da Lei de Prevención de riscos
Laborais nas súas compañías,
informou a CGE nunha nota.

A Federación de
Organizacións
Empresariais Soriana
(FOES) celebrou unha
nova xornada
informativa sobre a
Seguranza e Saúde
no Traballo
Os riscos psicosociais
inherentes ao traballo e a
campaña Europea de Inspección 2012, foron os temas que destacaron na sesión.
O relatorio sobre os riscos psicosociais no ámbito laboral, abriu a sesión
da Xornada Informativa
sobre Seguridade e Saúde no Traballo organizada
pola Federación de Organizaciones Empresariales
Soriana (FOES). Beatriz
Almazán Oteo, técnico superior de prevención de riscos laborais da Sociedade
de Prevención Fraternidad
Muprespa, expuxo na súa
intervención os diversos tipos de riscos psicosociais
existentes, a normativa vixente, as medidas preventivas de aplicación a cada
caso, etc.
Sobre a enquisa elaborada na fin do ano 2011 pola
Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo, destacouse que o estrés
laboral é un dos principais
problemas para a saúde e
a seguridade aos que nos
enfrontamos en Europa. O
que representa un enorme
custo tanto no sufrir do ser
humano, como en prexuízos económicos, e afecta á
saúde e a seguridade das
persoas, pero tamén á saúde das organizacións e das
economías nacionais.
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Catro fábricas de Bayer foron galardoadas co Premio de
Seguridade que outorga anualmente a Federación Empresarial da Industria Química Española (FEIQUE)
As fábricas premiadas están situadas na Felguera (Asturias), Alcalá de Henares (Madrid), Tarragona e Barcelona. Estes premios recoñecen ás
empresas da industria química de máis de 50 traballadores que obtiveron un índice de frecuencia
cero, é dicir, que non rexistraron ningún accidente
con baixa durante 2011. Juan Patau, xefe de seguridade de Bayer Material Science, sinalou que «é
unha gran satisfacción recoller estes premios en
nome de Bayer, xa que supón un recoñecemento
ao traballo diario nas nosas fábricas e motívanos
para continuar mantendo a seguridade como mostra a nosa principal prioridade».

Para Bayer, a saúde e seguridade dos empregados no seu posto de traballo é un obxectivo absolutamente prioritario. Coa premisa de manter un
ambiente de traballo seguro, a compañía traballa
constantemente en iniciativas que aseguren que
todos os traballadores saiban como evitar e previr
os accidentes laborais. Cada ano celébrase o «Dia
da Seguridade» co fin de sensibilizar todos os empregados e contratantes na importancia de manter
os máis altos estándares en materia de seguridade. Ademais todos os centros organizan durante o
resto do ano, xornadas de formación e programas
de protección no traballo.

O Congreso Internacional de
Prevención de Riscos
Laborais elixe Zaragoza para
celebrar a edición de 2014
Zaragoza será a sede do Congreso Internacional de Prevención de Riscos Laborais no ano 2014. A edición deste ano
2012, contou coa asistencia de 1.600 persoas e leváronse a
cabo máis de 80 relatorios de maneira simultánea
A capital aragonesa foi elixida sede do Congreso Internacional de Prevención de Riscos Laborais para o ano 2014. Realízase de maneira
alternativa un ano en Santiago de Chile e outro
nunha poboación española. Este foro, que se realiza durante tres xornadas, contou coa asistencia
na última edición de 2012, dunhas 1.600 persoas, e a realización de máis de 80 conferencias
de forma simultánea.
O director xeral de Traballo, Jesús Divasson,
cre que a realización deste congreso en Zarago-
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za supón «un claro compromiso do Goberno
de Aragón coa prevención de riscos laborais
e unha concienciación da importancia desta
cuestión». Jesús Divasson remarcou que «investir en prevención de riscos laborais é facelo
en traballadores máis seguros, que teñan condicións de traballo máis adecuadas». Algo que
estima que repercute en que «a empresa sexa
máis produtiva».

NOTICIAS

A Asociación de Empresarios de Tecnologías de la
Información y Comunicación de Andalucía (ETICOM) e a
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales tentan
evitar a máis de 400 empresas o «insomnio tecnolóxico»
«ETICOM advirte sobre os hábitos prexudiciais para a saúde dos
profesionais das tecnoloxías da información e as comunicacións
(TIC)»
Nunha nota conxunta de ambas as entidades,
afirmouse que esta crecente doenza é un tipo de
alteración do sono que se atribúe a persoas que
utilizan aparellos electrónicos antes de durmir,
cuxa exposición á luz artificial dos dispositivos elimina a liberación da melatonina, a hormona que
fomenta o sono e que pode provocar trastornos
cardíacos e de sono.

mentas de difusión, entre as que se encontra un
boletín sobre a prevención de riscos laborais.

Así mesmo, ETICOM e a Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales informaron e concienciaron sobre «os prexudicias hábitos» dos profesionais do sector TIC que poidan padecer esta
doenza, como doutros riscos para a súa saúde».

Do mesmo modo, asegurou que a iniciativa «obedece a un forte compromiso cos traballadores do
sector TIC, e co obxectivo de contribuír á mellora
da saúde laboral do sector, non só advertindo sobre
os riscos, mais tamén informando sobre innovadoras medidas tecnolóxicas para o traballador».

Neste senso o director de operacións de ETICOM,
José Luís Marijuan, afirmou que se procura «reforzar a nosa política de prevención nun sector en que
son cada vez máis os traballadores que corren o
risco de sufrir lesións físicas ou doenzas».

Todo iso levarase a cabo a través de varias ferra-

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) formou
un centenar de profesionais que traballan no campo da
prevención de riscos laborais.
A entidade considera unha tarefa prioritaria da mellora das condicións de traballo, a protección da seguridade e saúde dos traballadores
A Confederación de Empresarios de Galicia levou a cabo varias accións formativas vinculadas á
prevención de riscos laborais. Nestes seminarios
abordáronse aspectos tan relevantes como a coordinación de actividades empresariais, en particular
a coordinación da seguridade e saúde nas obras de
construción. Tamén se desenvolveu a metodoloxía
de como se realiza unha avaliación dos riscos psicosociais no marco da empresa, mediante a utilización de factores como a carga mental, a autonomía
temporal, o contido de traballo, a definición de rol
ou a supervisión e participación. Iniciouse igualmente na implantación de sistemas de xestión de
prevención de riscos laborais, e na importancia da
realización das auditorías que a lei esixe.

Estes seminarios dan continuidade ás iniciativas de formación que a Confederación de Empresarios de Galicia desenvolve cada ano. O obxectivo é
formar os membros dos departamentos de prevención de riscos das empresas galegas, e tamén os
traballadores interesados nestas materias específicas, coa colaboración de expertos en cada un dos
diferentes aspectos que se abordan.
Desde a CEG considérase que a mellora das
condicións de traballo e a protección da seguridade e saúde dos traballadores, representa unha
tarefa prioritaria para os empresarios.
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ENTREVISTA A JOSÉ BOLAÑOS PULIDO
Responsable de Prevención de Riscos Laborais
de Siemens, S.A.

JOSÉ BOLAÑOS PULIDO. SIEMENS, S.A.

Acción Preventiva (AP). –Cando se aprobou a lei, considerouse a prevención como un custo
engadido e sen unha compensación, mudou esta percepción no
empresario español?
Mudou, sen dúbida, aínda
que a mudanza está a ser longa
e procelosa. A transposición da
Directiva Marco 89 supuxo unha
avalancha de novas medidas lexislativas, 23 reais decretos en
dous anos. Este aluvión de normas, provocou un colapso á hora
de integrar o contido lexislativo
nas empresas. Agora, despois
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dun grande esforzo de todas as
partes implicadas, resulta difícil
atopar empresas, exceptuando
as pequenas, que non conten
cun sistema de xestión certificado, riscos avaliados, procedementos, etc. Todo isto supuxo
unha mudanza na percepción
do empresario, asumindo a PRL
como un custo necesario con retornos tanxibles no incremento
dos niveis de protección.
AP.- No informe Durán destacouse que existía unha excesiva
burocratización na aplicación
de normas sobre PRL, afectou

esta situación ao modelo de xestión nas empresas?
Afectou e seguirá afectando. A
excesiva burocratización consume
recursos humanos e tempo. Todos
temos contribuído a esta burocratización, que en moitos casos ten
a súa orixe nun concepto de xestión defensiva da prevención, en
particular cando nos introucimos
na coordinación empresarial e nas
responsabilidades derivadas en
caso de accidente de traballo. Son
pesimista, mentres non se retomen
dúas das 74 propostas do citado
informe: homoxeneizar e clarificar

INICIATIVAS TEMÁTICAS

a ambigua e dispersa regulación
da coordinación de actividades empresariais, e o múltiple réxime de
sanción derivado das infraccións de
PRL.
AP.- Gran parte da actividade
preventiva da empresas en España, lévana a cabo os servizos de
prevención alleos, que opinión ten
vostede destas entidades acreditadas?
A achega dos servizos de prevención alleos, foi enriquecedora
en xeral, sendo en moitos casos
catalizadores e amplificadores de
coñecemento e boas prácticas. O
papel destacado do empresario,
neste senso, non ten por que verse
minguado por elixir esta forma de
xestión.
AP.- A implantación e desenvolvemento da prevención de riscos
nas empresas, esixe seguir un estándar determinado, ou a empresa
pode cumprir esta obriga mediante
un desenvolvemento non estandarizado?
A actual regulación non esixe
seguir un estándar determinado. A
lei, as súas normas de desenvolvemento e as guías do INSHT conteñen suficientes instrumentos e ferramentas para integrar, implantar
e desenvolver a materia de PRL nas
nosas empresas. Porén, é recomendable a utilización dun estándar internacional para levar a cabo esta
integración, sobre todo en empresas cuxa actividade se desenvolve
noutros países.
AP.- Podería explicarnos de
forma sucinta, as caraterísticas
do sistema de Prevención de Siemens?
Siemens obtivo a primeira certificación sobre o seu sistema de
xestión no ano 2003. Podemos falar dun sistema de xestión consolidado, baseado na colaboración cos
traballadores e no negocio en si. O
noso sistema está deseñado para

«La aportación
de los servicios
de prevención
ajenos, ha sido
enriquecedora en general,
siendo en muchos casos catalizadores y
amplificadores
de conocimiento
y buenas prácticas»

«La obtención
de una certificación de auditoría basada
en un estándar
internacional
puede ser un
elemento diferenciador en el
mercado para
las empresas»

cumprir coa lexislación local e os
pedidos dos estándares internacionais. Con relación aos traballadores, caracterízase por ofrecer uns
niveis de protección da saúde por
enriba dos criterios legais mediante o noso programa de benestar
integral de saúde para empregados. Respecto ao negocio, por ser
un facilitador do mesmo (xestión
de proxectos, procedementos de
traballo, etc.). destaca, así mesmo, pola súa adaptabilidade aos
pedidos dos nosos clientes, e pola
sinxela aplicación por parte dos
nosos subcontratantes. A aplicación do noso sistema de xestión
de prevención, contribúe a impulsar a nosa política de sostemento
e axudar a que a iniciativa da nosa
CEOE, Rosa García, de facer de Siemens o mellor lugar para traballar
(GPTW), que se consiga en breve
prazo.
AP.- Como se levou a cabo a súa
implicación na empresa?
Temos un sistema de implantación continua que se vai adaptando
ás novas realidades empresariais,
ás mudanzas que se producen na
nosa organización e ás novas formas de traballar e avances tecnolóxicos que supoñen poder traballar
en calquera sitio, novos riscos, etc.
Despois da análise inicial no ano
2000, e a constitución do grupo de
traballo no que estaba representada toda a empresa, negocio e traballadores, definíronse obxectivos e
prazos para obter as certificacións
da auditoría legal no ano 2003. Durante ese tempo, e en diferentes fases, deseñouse o sistema xestión,
que foi aprobado pola dirección,
definíndose as responsabilidades.
Do mesmo modo, dotáronse os
recursos necesarios, integrándose
no sistema fundamentalmente mediante xornadas de sensibilización
e formación en todos os aspectos
da prevención.
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PROXECTOS IMPULSADOS POR CEOE
E FINANCIADOS POLA FUNDACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
ESTUDO SOBRE OS CUSTOS DA NON PREVENCIÓN. ANÁLISES E RESULTADOS
(III). DI-0004/2011
A comezos do presente exercicio, comezaron os
labores de depuración da base de datos procedente
das respostas que empresas proporcionaron, no último trimestre de 2011, o cuestionario online aloxado na Aplicación de Intelixencia de Negocio. Superada esta etapa, abordouse o tratamento estatístico
da información, efectuándose primeiro unha análise
descritiva e, a continuación, unha explotación mediante análise inferencial co fin de obter información
agrupada por custos por traballador e ano, non só
para investidores en prevención de riscos laborais,
mais tamén para os custos derivados dos accidentes de traballo e doenzas profesionais.
Paralelamente , elaborouse o modelo de informe
de empresa que se vai aplicar para devolver a información a cada unha das empresas participantes
que así o autoricen expresamente. Nestes informes,

presentaranse os datos facilitados e a súa postura
respecto da base de datos total da mostra do estudo.
Hoxe, xa se ten iniciado a fase de traballo de
campo cualitativo con seis entrevistas en profundidade e un grupo de discusión para pór en valor
os resultados obtidos, incorporando información de
contexto, e levando a cabo unha análise de casos de
que se identificaran exemplos de boas prácticas en
materia preventiva.
Tamén se está a avanzar na preparación da xornada de presentación de resultados e elaboración
dos informes finais, para difundir os resultados e
conclusións do estudo.

PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS (PCAE) PARA A
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. DI-0005/2011
No desenvolvemento da acción que vén executándose no presente exercicio, rexistráronse 611 novas
empresas, o que supón un total de 639 centros de
traballo nos que se aplica o Programa de Coordinación de Actividades Empresariais (PCAE).
A actuación da Asistencia Técnica para Empresas, efectuou no que vai de ano 43 visitas a máis de
100 empresas, nas que se informou sobre a utilidade e funcionamento de PCAE.
Como exemplo destacable de institución que
está introducindo progresivamente o Programa
PCAE nos seus centros de traballo, cabe sinalar o
Estado Maior do Exército do Aire que, do mesmo
modo que nas xornadas de presentación levadas
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a cabo nas bases de Zaragoza e Tablada (Sevilla),
está presentando as utilidades da ferramenta aos
servizos de prevención das restantes bases aéreas
en todo o territorio nacional.
No desenvolvemento da actuación e Difusón do
Programa PCAE, os próximos 16 e 25 de outubro na
sede central de CEOE, e o 22 de novembro na sede
da Confederación de Asociaciones Empresariales de
Baleares respectivamente, vanse realizar xornadas
de presentación dirixidas a empresas en xeral, co
obxectivo de mostrar as vantaxes na mellora da xestión no ámbito da PRL. O rexistro de asistencia a
estas xornadas pode facerse mediante o sitio web
http://www.pcae.es
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AXENCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS
INFORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. DI-0006/2011
Para debater as necesidades das empresas no
que se refire á prevención de riscos laborais, leváronse a cabo dúas reunións de grupo de expertos.
O primeiro, coa participación de representantes dos
sectores de envases, embalaxes e reciclado, e o segundo con representantes dos sectores de hostalaría, turismo, lecer e espectáculos. Como resultado
destas reunións de grupo, redactouse unha proposta de contidos moi satisfactoria.

Finalmente, se han organizado jornadas sectoriales del vidrio, agua, y mutuas, en las que se
han expuesto las utilidades, alcance y ventajas de la
Agencia Virtual en cuanto a las tareas de información y formación de los trabajadores. También se
han celebrado convocatorias en las organizaciones
territoriales de Cantabria y Valencia para presentar
la herramienta.

ANÁLISE DA PERCEPCIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN E
AVALIACIÓN DE RISCOS PSICOSOCIAIS. APUNTAMENTO SOBRE CRITERIOS E
NECESIDADES METODOLÓXICAS. DI-0007/2011.
Co fin de realizar o informe sobre os criterios ou
características metodolóxicas aos que debería atender o desenvolvemento dun proceso eficaz de identificación e avaliación de riscos, executouse unha análise teórica e conceptual sobre os riscos psicosociais
e a súa influencia nas empresas.
De forma complementaria leváronse a cabo varias entrevistas en profundidade con responsables
de prevención, grupos de discusión nos que participaron mutualidades, organizacións empresariais
e empresas, e un grupo de expertos de alto nivel,
para profundar no tema dos riscos psicosociais no
ámbito empresarial.

Os resultados analizáronse para estruturar as
conclusións de acordo cos obxectivos propostos na
investigación. Para a súa difusión, o estudo será editado en papel e formato electrónico.
O próximo día 24 de novembro, CEOE vai organizar unha xornada de presentación para dar a
coñecer o estudo e as súas conclusións. Ademais,
vanse levar a cabo dúas mesas redondas, a primeira
con representantes de mutualidades e servizos de
prevención alleos, e na segunda, con representantes
de algúns sectores prioritarios como son os servizos socio-sanitarios, o transporte e as telecomunicacións.

ORGANIZACIÓN E DIVULGACIÓN XERAL DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.
DI-0008/2011
Seguen a desenvolverse as tarefas de mantemento e implantación de novas seccións e contidos dos
sitios web de prevención de riscos laborais.
O calendario de eventos para a divulgación da
PRL, desenvólvese segundo o calendario previsto:
5 de xullo de 2012. Seminario «Estratexia e xestión dos trastornos musculoesqueléticos na Administración e o ambiente empresarial»

ventivas nas organizacións empresariais de CEOE.
26 de setembro de 2012. Seminario: «A formación en prevención de riscos laborais no ámbito empresarial».
En decembro está prevista a realización dunha
xornada técnica con responsables de PRL das organizacións territoriais autonómicas para a coordinación das actividades preventivas.

25 de xullo de 2012. Xornada técnica con responsables de PRL das organizacións territoriais autonómicas para a coordinación das actividades pre-
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A INTEGRACIÓN DOS
SISTEMA DE XESTIÓN
DA PREVENCIÓN NA
EMPRESA, É UN
REQUISITO PRIORITARIO
«Hai estándares, con certificación correspondente, que son moi complicados e, ademais, non hai garantías de que se estea facendo unha correcta
integración da prevención para evitar os accidentes»

A INTEGRACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DA PREVENCIÓN NAS PEMES
Se por si é complexa e burocrática a integración da prevención no sistema de xestión da
empresa, a dificultade para as
pemes é máis que evidente. Mar
Durán Cruz, responsable do servizo de prevención de riscos laborais de COFARES, recomenda
a este respecto: «O que a peme
e a micropeme necesita é a simplificación da normativa. Ter un
só documento que poida englobar toda a actividade preventiva que unha pequena empresa
debe realizar, sería útil para as
pequenas empresas».
Concepción Martín de Bustamante, directora do servizo
mancomunado de prevención
de riscos laborais de Telefónica, non é da opinión de que as
pemes encontren dificutades á
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hora de poder beneficiarse das
boas prácticas levadas a cabo
nas grandes empresas, segundo
a súa opinión «O respecto pola
persoa e a preocupación polo
seu benestar é independente do
número de persoas que conforman as organizacións. A prevención pódese facer moi ben, con
sentido común e con seriedade
no compromiso».
OS SERVIZOS DE PREVENCIÓN ALLEOS (SPA)
Está xeneralizada a controversia de que a eficacia dun
servizo de prevención alleo está
moi por embaixo da dun servizo
de prevención propio. Mar Durán Cruz é elocuente a este respecto cando se lle pregunta directamente sobre esta cuestión:
«Un servizo de prevención sempre é mais eficaz que un servizo
de prevención alleo, aínda que
non por iso se valoram menos

estes últimos».
E cando di que non por iso
se valora menos os servizos
de prevención alleos, faino con
coñecemento de causa, pois
recoñece que: «En COFARES temos un SPA contratado, e son
indispensables» Javier Serranos
López, xerente do servizo de
prevención mancomunado de
Zardoya Otis, recoñece a utilidade destas empresas: «É pola
actividade da compañía que se
está obrigado a ter un servizo
de prevención propio, iso quere
dicir que puntualmente non se
conte con servizos de prevención alleos».
De forma indirecta pode inferirse que Concepción Martín
de Bustamante non comparte a
opinión dos seus compañeiros
de entrevista. Cando se lle pregunta que mudaría das distintas modalidades organizativas

PUNTO DE VISTA

da xestión da prevención definidas pola normativa española, a
súa resposta non ofrece dúvida:
«Debería incentivarse e ponderarse os servizos de prevención
propios, incluíndo o de medicina do traballo, xa que permite, como recurso propio maior
proximidade do problema».
Mar Durán Cruz recoñece a
dependencia da empresa española dos SPA: «A asunción por
parte do empresario da organización preventiva da empresa,
é complicada, porque, habitualmente, non ten os medios
para a desenvolver» pero afirma que «é imprescindible que
a dirección axude á integración
de toda a actividade preventiva
dentro dos diferentes departamentos e dentro das diferentes
actividades e procesos(...)».
A INTEGRACIÓN DA XESTIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA EMPRESA
A xestión integrada da prevención é o proceso mediante
o cal a empresa desenvolve o
conxunto de actividades preventivas establecidas conforme
a unha determinada planificación, execútaas a través dos
medios organizativos de que
dispón e avalía o seu resultado
desenvolvendo as accións correctoras necesarias para adecualos ás esixencias establecidas pola normativa preventiva
e o conxunto de requisitos establecidos polo sistema. Para
José Marís de Bona Numancia,
subdirector de prevención laboral de Iberia, a integración da
prevención na estrutura organizativa da empresa é un concepto complexo e ofrece a súa
versión práctica do asunto da
seguinte forma: «A integración
da prevención na empresa debe
entenderse como un asesor, ao
que a empresa recorre, e no que

o servizo de prevención sexa o
que vai detrás dos mandos e da
estrutura para conseguir que
se alcancen os obxectivos que
require a prevención de riscos
laborais».
Outra forma de entender a
integración da prevención na
empresa, é a que reflicte Concepción Martín Bustamante:
«O máis importante é o propio
sistema de xestión coa política
preventiva configurada, os comités provinciais de seguridade
e saúde, a avaliación de riscos
feita por procesos e tarefas,
loxicamente coa participación
da representación social, ademais do compromiso de avaliar
de novo cada cinco anos».
José María de Bona Numancia non considera importante a
integración da prevención nos
obxectivos estratéxicos na empresa: «Para certas empresas,
a xestión da prevención de riscos laborais figura dentro dos
obxectivos estratéxicos. Non é
o caso de Iberia, porque consideramos que a prevención é un
asunto tan básico que o feito
de figurar como un obxectivo
estratéxico significaría que habería que recordalo, e ter que
recordalo implicaría un mal enfoque de como debe funcionar
a prevención dentro da empresa».

tida en «normas técnicas». Para
Concepción Martín Bustamante: «Hai estándares que coa certificación é complicadísimo a
xestión, e non hai garantías de
que se está facendo unha correcta xestión da integración da
prevención para evitar accidentes».
Mar Durán Cruz, cre que a
pesar de que estas modalidade
de xestión da prevención de riscos laborais están desenvolvidas
por entidades de normalización
e certificación internacionais, «o
seu fin é o cumprimento da normativa legal, é dicir, a normativa
española, co cal non entrará en
conflicto en nengún caso (...)».
A CUALIFICACIÓN DOS RESPONSABLES DA PREVENCIÓN
DE RISCOS LABORAIS NA EMPRESA ESPAÑOLA
Non hai dúbida sobre a importancia da cualificación dos
profesionais para poder desenvolver unha boa xestión en prevención de riscos laborais nas
empresas. Javier Serra nos López cre que a información dos
especialistas en PRL en España
é boa, pero recoñece que «Temos moi bo nivel, porén, nalgúns casos, na adaptación práctica, cremos que segue habendo
algunhas deficiencias».

NORMAS
ESTANDARIZADAS DE XESTIÓN E DOCUMENTACIÓN DA PRL
Existen no mercado un bo
número de empresas especializadas de asesoría que ofrecen
«sistemas de prevención» que
non son senón ferramentas de
xestión e documentación para
as empresas baseados en procedementos estandarizados, e
que seguen unha metodoloxía
determinada semellante á con-
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IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE
ESPAÑA
«Consideramos que calquera traballador debe
cumprir coa normativa que lle afecta en materia
de prevención dos riscos laborais (...)»
AP.- Que entende por integración da prevención na estrutura
organizativa da empresa?
É un concepto un tanto complexo, pero intentarei ser o máis
gráfico posible. A integración da
prevención na empresa debe entenderse como un asesor ao que
a empresa recorre, e non que o
servizo de prevención sexa o que
vai detrás dos mandos e que se
alcancen os obxectivos que require a prevención de riscos laborais.
AP.- Na prolixa doutrina sobre a prevención, recoméndase
que os sistemas de xestión de
prevención de riscos laborais
se integren nas empresas como
obxectivo estratéxico, esta cultura preventiva está asumida por
Iberia?

requisitos establecidos nunha
determinada norma ou outra especificación técnica de referencia?

prevención de riscos laborais
nas empresas. Que ferramentas
ou indicadores se utilizan en Iberia?

O sistema de prevención de
Iberia non se axusta a ningunha norma convencional ou das
que poidan existir no mercado
como referencia para xestionar
esta actividade. Cremos que é
moito máis interesante tomar de
cada unha das normas existentes aquilo que se adapta mellor
á forma de traballar da estrutura
da compañía e definir un sistema
propio.

Para validar os resultados de
prevención de riscos laborais poderíase acudir a múltiples técnicas que existen no mercado,
pero Iberia prefire ir a datos moi
concretos. É dicir, en vez de ir a
feitos que estean relacionados co
funcionamento do que estivemos
a facer para reducir os sinistros
laborais e, en definitiva, defender
a saúde dos traballadores.

AP.- Que é o que caracteriza
a xestión da prevención nunha
empresa con implantación internacional, multiplicidade de
centros de traballo e peculiaridades no desempeño, como é o
caso dunha liña aérea?

Para certas empresas, a xestión da prevención de riscos laborais figura dentro dos obxectivos
estratéxicos. Non é o caso de Iberia, porque consideramos que a
prevención é un asunto tan básico, que o feito de figurar como un
obxectivo estratéxico significaría
que habería que recordalo, e ter
que recordalo implicaría un mal
enfoque de como debe funcionar
a prevención dentro da empresa.
Polo tanto, consideramos que
calquera traballador debe cumprir coa normativa que afecta en
materia de prevención de riscos
laborais.

A forma de xestionar unha
empresa coa cantidade de centros de traballo que Iberia ten,
a multiplicidade de países aos
que voa, a cantidade de áreas
de actividade en que se desenvolve o seu traballo, require unha
dose de humildade para recoñecer aquelas mellores prácticas
nas empresas do sector ou doutros sectores, de maneira que,
en cada un dos casos, se poda
presumir, ben por deseño propio
ou ben porque o adoptamos de
terceiros, que temos a mellor
práctica posible.

AP.- O sistema de xestión de
PRL de Iberia, axustouse aos

AP.- É importante validar de
forma continuada o sistema de

14

JOSÉ MARÍA DE BONA NUMANCIA
Subdirector de Prevención laboral de
Iberia Líneas Aéreas

AP.- Cal é o grao de coñecemento dos traballadores da actividade preventiva levada a cabo
pola empresa, a súa implicación
e a comprensión das normas
destinadas a este fin?
Cremos que o máis importante é que o traballador saiba aquilo que pode afectarlle no seu posto de traballo; é dicir, información
sobre cales son os riscos que lle
afectan no seu posto, que accións
debe tomar para protexerse e que
equipos ha de utilizar.

PUNTO DE VISTA

COFARES
«O que a peme e micropeme necesita é a simplificación da normativa»
MAR DURÁN CRUZ
Responsable del Servicio de Prevención

AP.- Cal é o papel dos servizos
de prevención alleos no panorama de riscos laborais en España?
Un servizo de prevención propio sempre é máis eficaz que un
servizo de prevención alleo, aínda
que non por iso se valora menos
estes últimos. En COFARES temos
un servizo de prevención alleo
contratado, e é indispensable.
AP.- Cal é a súa opinión sobre
as distintas modalidades organizativas que a normativa española
prevé?
A asunción por parte do empresario da organización preventiva da empresa é complicada,
porque, polo xeral, non ten os
medios para desenvolvela. Na
maioría dos casos contrátase un
técnico superior, e que toda a actividade preventiva recaia sobre
unha soa persoa, é ineficaz. O
setenta e cinco por cento das empresas en España ten contratados
os servizos de prevención alleos,
unha condición necesaria pero
non suficiente. É imprescindible
que a dirección axude á integración de toda a actividade preventiva nos diferentes departamentos e nas diferentes actividades e
procesos.
AP.- O Grupo de Traballo
creado na Unión Europea para o
«Estudo sobre a normalización,
deseño e implantación de Sistemas de Prevención de Riscos
Laborais», nas súas conclusións
destaca o respecto á liberdade

de cada organización para configurar o seu propio sistema de
xestión segundo as características propias da empresa, en España estamos en liña con este
punto de vista?
En España, cada organización
é libre de elixir que sistema de
xestión lle convén. Haberá empresas que teñan un ou diferentes SPA, ou que opten por un
servizo de prevención propio. A
Estratexia Española de Seguridade e Saúde Laboral, ten como
obxectivo que cada empresa teña
a liberdade de decidir cal é o sistema de xestión que mellor se vai
adaptar ás necesidades das súa
propia organización.
AP.- Hai modalidades de
xestión da prevención de riscos
laborais desenvolvidos por un
conxunto de entidades de normalización e certificación Internacionais, poden orixinarse
conflitos de incompatibilidade
ou duplicacións entre as normas
internacionais e a regulamentación legal nacional?

sidera necesario unha nova norma de prevención de riscos laborais específica para as pemes?
Non. O que necesita a peme
e a micropeme é a simplificación
da normativa. Ter un só documento que poida englobar toda
a actividade preventiva que unha
pequena empresa debe realizar
sería moi útil para as pequenas
empresas.
AP.- Que requisitos debe cumprir un sistema de xestión para
que resulte eficaz nunha peme?
Unha programación de actividades moi esquemática e simplificada na que inclúa, cun vocabulario sinxelo, que actividades
debe realizar. E que esa programación estea moi marcada coa
posibilidade de ser flexible, é dicir, dependendo da organización
da empresa.

Polo que se refire á OSHA
18001, o seu fin é o cumprimento da normativa legal, é dicir, a
normativa española, co que non
entra en conflito en caso ningún.
AP.- Hai especialistas que
consideran que o corpus normativo en prevención de riscos laborais non ten o alcance necesario e suficiente para a pequena
empresa e microempresa, con-

15

PUNTO DE VISTA

TELEFÓNICA
«Ao final, o gran salto que se debe dar é que os
sistemas de xestión se traduzan nuns raios medibles de promoción da saúde (...)»
CONCEPCIÓN MARTÍN DE BUSTAMANTE
Directora del Servicio Mancomunado de
Prevención de Riesgos Laborales

AP.- Para unha empresa como
Telefónica, cal é o paradigma da
xestión da prevención de riscos
laborais?
O máis importante son os
principios de actuación da propia
compañía, que se traduce no respecto e compromiso polas persoas. Iso implica un compromiso
de alta dirección, a promoción da
saúde das persoas que traballan
por e para Telefónica, e o modelo
de concertación coa representación social. Temos funcionando
máis de setenta comités de seguridade e saúde e, desde hai quince anos, establecémonos como
servizo propio e mancomunado
de prevención.
AP.- Podería describirme algúns exemplos de boas prácticas
de xestión da prevención que se
desenvolveron en Telefónica?
Os máis importantes son o
propio sistema de xestión corporativa coa política preventiva
integrada, os comités provinciais
de seguridade e saúde, a avaliación de riscos feita por procesos
e tarefas, loxicamente coa participación da representación social,
ademais do compromiso de avaliar cada cinco anos, diferencial
que non establece a lei. Tamén, e
asociada á avaliación de riscos, o
establecemento das medidas preventivas e a formación. E dentro
do seguimento da planificación
preventiva anual, lévase moi detallado que cursos se imparten
en función dos riscos. Isto permítenos que, grazas ás novas
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tecnoloxías, teñamos toda a información a disposición de toda
a organización. Periodicamente,
coas diferentes campañas, recórdase aos empregados o tema da
prevención.
AP.- Algunha desas boas
prácticas poderían extrapolarse
ás peme?
O respecto pola persoa e a
preocupación polo seu benestar é
independente do número de persoas que conforman as organizacións. A prevención pode facerse
moi ben, con sentido común e
con seriedade no compromiso.
En telefónica tense unha frase:
o encargo asociado ao cargo. A
responsabilidade por cumprir os
procedementos de traballo debe
ser, absolutamente, de todas as
persoas.
AP.- Que mudaría das distintas modalidades organizativas
da xestión da prevención definidas pola normativa española?
Deberían incentivarse e ponderar os servizos de prevención
propios, incluído o de medicina do traballo, xa que permite, como recurso propio, maior
proximidade do problema. Dunha boa avaliación de riscos debe
facerse un bo protocolo médico,
ben aplicado, evita que o persoal
laboral enferme. Telefónica ten
implantada unha cultura de campañas preventivas moi potente,
como pode ser a prevención das
doenzas oncoxinecolóxicas ou o
cancro de próstata.

AP.- Hai alternativas aos sistema de xestión estándar sobre
prevención de riscos laborais?
Hai estándares coa certificación correspondente que son moi
complicados, e, ademais, non hai
garantías de que se estea facendo unha correcta integración da
prevención para evitar os accidentes. Telefónica foi, seguramente, o
primeiro gran grupo de empresas
en auditarse, e agora que é unha
multinacional, está certificándose por OSHAS, porque é verdade
que o que non pode medirse, non
pode compararse, e ao final, o
gran salto que hai que dar é que
os sistemas de xestión se traduzan nuns raios medibles de promoción da saúde.
AP.- Incídese na conveniencia
de vincular os temas de prevención, calidade e medio ambiente
nun sistema unitario? É posible
levar a cabo, na práctica, a integración de políticas e criterios
dos tres sistemas?
É. Nunha empresa como Telefónica hai tres direccións responsables de cada unha das áreas.
Cada unha das tres están en contacto full time, porque só en equipo poden conseguirse os mellores
resultados.

PUNTO DE VISTA

ZARDOYA - OTIS
«Na compañía, procúranse permanentemente
novas formas de involucrar e de facer participar
os traballadores na prevención»
FRANCISCO JAVIER SERRANOS LÓPEZ
Gerente del Servicio de Prevención
Mancomunado

AP.- Unha boa xestión en prevención de riscos laborais depende da cualificación das persoas
que están á fronte desta área,
en termos xerais, os técnicos en
prevención de riscos laborais en
España están debidamente formados?
En termos xerais si. Temos un
moi bo nivel, porén, nalgúns casos, na adaptación práctica, cremos que segue a haber algunhas
deficiencias. Adoécese de concreción en situacións moi específicas. Polo tanto, habería que completalo coa formación práctica en
casos concretos.
AP.- Que modalidade organizativa en prevención adoptou
Zardoya-Otis?
Zardoya-Otis ten un servizo de
prevención propio que asume as
catro especialidades. Un sistema
de xestión da prevención que está
certificado conforme á OSHAS
18001. Pola actividade da compañía, estamos obrigados a a ter
un servizo de prevención propio,
iso non quere dicir que puntualmente non se conte con servizos
de prevención alleos.
AP.- Que papel cumpren as
auditorías de prevención de riscos laborais nunha empresa
como Zardoya-Otis?
Para Zardoya-Otis o sistema
de xestión da prevención é unha
ferramenta fundamental, e a auditoría anual é o peche do proceso. A auditoría demostra se o

sistema é efectivo, se está correctamente implantado. Polo
tanto, a auditoría non é que sexa
conveniente, é que é imprescindible. Desde ese punto de vista,
en Zardoya-Otis considérase que
as entidades que teñen un servizo de prevención alleo están perdendo esa capacidade de medir
o nivel de integración e efectividade anualmente, se se limitan
a cumprir estritamente co que a
lei di.
AP.- Á marxe da obrigatoriedade da auditoría, hai na súa
empresa un proceso sistemático
de auditoría interna?
É un dos puntos fortes da
compañía. A auditoría é necesaria; non podería ser doutro xeito.
É un sistema de auditorías que
involucra todos os niveis da organización, e os responsables
locais utilizan a mesma ferramenta que os auditores internos. A compañía decántase por
rebaixar o aspecto fiscalizador,
que inevitablemente vai asociado a toda a auditoría, e enfocar
máis o aspecto formativo. A auditoría é fundamental e o punto
forte do sistema da compañía.
Así ficou corroborado por parte
das auditorías externas ás que se
someteu á empresa.

os receptores desa actividade e,
polo tanto, os primeiros beneficiarios. Tamén é certo que hai
casos puntuais nos que non se
corrobora en feitos. Ao final, o
que se ten que facer é pór en valor as medidas preventivas e demostrar con feitos que é a única
maneira de poder traballar.
AP.- Coñece unha boa práctica para involucrar con plenas
garantías o factor humano nas
actividades preventivas na empresa?
A forma de involucrar a todas as persoas na prevención,
é mellorar a comunicación, e
en Zardoya-Otis trabállase fortemente niso. Na compañía,
procúranse
permanentemente
novas formas de involucrar e de
facer participar os traballadores
na prevención, e mesmo as súas
familias.

AP.- En xeral, e desde o punto
de vista práctico, hai unha actitude favorable cara á cultura
preventiva por parte dos traballadores?
Sen dúbida, ao final son eles

17

DOSSIER MONOGRÁFICO

Estudo sobre a xestión da
prevención de riscos na empresa
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
DE RISCOS NA EMPRESA
A lei, 31/1995, de 8 de
novembro, de Prevención de
riscos Laborais, establece uns
requisitos mínimos para garantir a seguridade e saúde
dos traballadores durante o
desempeño das súas funcións.
A aplicación de medidas
preventivas por parte do em-

presario abarca unha ampla gama de actuacións, sen
perder nunca de vista que o
obxectivo é a seguridade e
saúde dos traballadores. A
maneira de levar a cabo esta
xestión da prevención pode
variar dunha empresa a outra,
atendendo entre outras, ao
seu tamaño, actividade, etc.,
aínda que son variacións de
forma, nunca de contido.

A SITUACIÓN DA XESTIÓN DA PREVENCIÓN
DE RISCOS NA EMPRESA, MOSTRA SELECCIONADA DE EMPRESAS PERTENCENTES AOS SECTORES DE INDUSTRIA, SERVIZOS, CONSTRUCIÓN E
AGRICUTURA, PESCA E GANDERÍA.
Neste número da revista, faise unha análise da
xestión da prevención nas empresas dos sectores,
industria, servizos, construción, e un cuarto formado polos de agricultura, pesca e gandería. Así
mesmo, trátase de avaliar o grao de implicación e
adecuación ás obrigacións normativas.
A composición da mostra de empresas axustouse ao criterio dun 25% de elementos por cada un
dos sectores. Se ben o método de selección baseouse en criterios aleatorios, o universo de cada sector
estratificouse tendo en conta as seguintes variables:
dimensión da empresa, natureza, actividade e situación, para que a representación fora o máis adecuada ao obxectivo do estudo. Sobre a base destes
criterios, as empresas da mostra desenvolven a súa
actividade dentro do ámbito nacional, buscándose o
equilibrio canto ao seu tamaño (empresas de 1 a 9
empregados, de 10 a 49, de 50 a 99, de 100 a 250,
e de máis de 250 traballadores).
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A continuación vaise expor
unha visión xeral da situación
da organización, planificacións e xestión da acción preventiva nas empresas. Son as
conclusións dunha enquisa
levada a cabo nos catro sectores máis relevantes da nosa
economía.

Para a recollida de datos empregouse a entrevista telefónica a 30 empresas de cada un dos
sectores seleccionados, formuláronse as preguntas mediante un cuestionario con tres bloques de
contidos que se relacionan a continuación, e que
permitiu obter datos con carácter inmediato, computable e comparable:
• Bloque 1: Coñecemento xeral da PRL.
• Bloque 2: Organización, planificación e xestión
da actividade preventiva na empresa.
• Bloque 3: Integración da prevención de riscos
na empresa.
No bloque inicial, as preguntas propostas teñen
como obxectivo saber o coñecemento xeral da Lei
de Prevención de Riscos Laborais, concretamente
nos aspectos relacionados co cumprimento das
medidas necesarias que garantan a implantación
da actividade preventiva na empresa.
O segundo bloque ten como obxecto recoller
información sobre a organización, planificación
e xestión da actividade preventiva da empresa:
modalidade organizativa adoptada, vantaxes e in-
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convenientes, etc. O seu fin último é achegar unha
visión global sobre as principais modalidades preventivas ás que se acollen as empresas.
O terceiro bloque de contidos permitiu coñecer
o grao de integración da xestión da prevención, que
son de interese para os empresarios.
ASPECTOS NORMATIVOS DA XESTIÓN DA PREVENCIÓN

A Lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención
de riscos Laborais, eríxese como a principal referencia na xestión da actividade preventiva, xa que
nela se configura o marco xeral no que se han desenvolver as distintas medidas preventivas.
Segundo especifica o artigo 14.2 do capítulo III
de dita Lei: «o empresario vai realizar a prevención
dos riscos laborais mediante a integración da actividade preventiva na empresa e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para a protección da
seguridade e a saúde dos traballadores, coas especialidades que se recollen nos artigos seguintes en
materia de plan de prevención de riscos laborais,
avaliación de riscos, información, consulta e participación e formación dos traballadores, actuación
en casos de emerxencia e risco grave e inminente,
vixilancia da saúde, e mediante a constitución dunha organización e de medios necesarios nos termos
establecidos no capítulo IV desta lei (...)».
Tendo en conta o preceptuado na lei, un dos requisitos fundamentais na xestión da prevención é
a organización da actividade preventiva mediante
a adopción dunha modalidade adecuada ás características da empresa. Dita organización está
inicialmente condicionada tanto polo número de
traballadores como polos riscos ou o perigoso da
actividade realizada.
Así pode verse no R.D. 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, as modalidades organizativas
de prevención que poden adoptarse na empresa e
os requisitos específicos en cada caso:
• Asunción persoal polo empresario da actividade preventiva.
• Designación dun ou varios traballadores. As actividades preventivas para cuxa realización non
resulte suficiente a designación dun ou varios
traballadores deberán ser desenvolvidas a través
dun ou máis servizos de prevención propios ou
alleos.

• Constitución dun servizo de prevención propio
(SPP).
• Constitución dun servizo de prevención alleo
(SPA).
Por outra parte é no artigo 21 do Real Decreto 337/2010, do 19 de marzo onde se definen e
clarifican os requisitos dos servizos de prevención
mancomunados (SPM).
Estes servizos considerados servizos de prevención propio das empresas que os constitúen, han
contar con, polo menos, tres especialidades ou
disciplinas preventivas, e para poder constituírse,
deben dispor dos recursos humanos e materiais
mínimos equivalentes aos esixidos para os SPA e
adecuados á actividade das empresas.
Como continuación ao artigo 21, outras condicións para a constitución de un SPM serían: «poderá acordarse, igualmente, a constitución de servizos
de prevención mancomunados entre aquelas empresas pertencentes a un mesmo sector produtivo
ou grupo empresarial ou que desenvolven as súas
actividades nun polígono industrial ou área xeográfica limitada (...)».
As empresas que teñan obrigación legal de dispor dun servizo de prevención propio non poderán
formar parte de servizos de prevención mancomunados constituídos para empresas dun determinado sector, aínda que si dos constituídos para empresas do mesmo grupo».
A continuación vaise expor a análise das respostas dadas polas diferentes empresas consultadas.
A) Coñecemento xeral da Lei de Prevención de
riscos Laborais.
No primeiro bloque de preguntas destaca a unanimidade das respostas dos consultados, todos eles
afirman que coñecen a importancia da integración
da actividade preventiva na empresa.
Ocorre o mesmo no caso das obrigacións básicas na prevención de riscos laborais. Os empresarios ratifican o seu coñecemento sobre as mesmas,
entre elas as de realizar a avaliación inicial dos posibles riscos da súa empresa, desenvolver un plan
de prevención, adoptar unha modalidade preventiva, manter informados os traballadores sobre prevención, etc.
En todas as empresas consultadas, confírmase
que o empresario sabe que debe desenvolver «unha
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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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Concertación
servicio de prevención
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Gráfico 1. Tipos de actividad preventiva en empresas. (Fuente: Elaboración propia)

acción permanente de seguimento da actividade
preventiva», de acordo co punto 2 do artigo 14 da
Lei. 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais, e
a responsabilidade empresarial que implica esta
actividade.
B) Xestión, planificación e organización da acción preventiva na empresa.
Os resultados que se expoñen a continuación,
están referidos por sectores (v. Gráfico 1).
Todas as empresas dos catro sectores dispoñen
dalgún tipo de organización preventiva destacable
que ningunha a asume persoalmente.
Por modalidades organizativas para a xestión da
PRL, a designación dun ou varios traballadores non
se utiliza nos sectores servizos e construción, porén, si o aplican o 3% das empresas consultadas no
sector da industria, mentres que no sector agrario
esta porcentaxe se incrementa até 10%.
Canto á constitución dun SPP, o 37% das empresas do sector servizos recorren a esta forma de
organización, mentres que no sector da industria a
porcentaxe é do 27%. En construción e na agricultura, a porcentaxe é do 20%.
Polo tanto e segundo os resultados obtidos, podemos dicir que a concentración cun SPA é a modalidade máis implantada en calquera dos catro
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sectores consultado: 63% no sector servizos, 70%
en industria e agricultura e 80% en construción.
Nas empresas do sector industria e agricultura,
cando a modalidade de prevención escollida é a designación dun ou varios traballadores, recórrese a
outras modalidades para cubrir algunha das especialidades preventivas da empresa non asumidas por
ditos traballadores, sendo a principal especialidade
subcontratada a de vixilancia da saúde. Nos sectores
servizos e construción este aspecto non se contempla, xa que ningunha empresa destes dous sectores
adoptou dita modalidade preventiva.
En opinión da totalidade dos empresarios do sector da industria e do 67% do sector agrario, que designaron un ou varios traballadores para a xestión
da actividade preventiva a principal vantaxe é que
os traballadores permanecen na empresa de forma
continuada, o que pode facilitar os controis de seguridade. Por outra parte, no sector agrario, o 33%
dos empresarios consideran que outra das vantaxes
desta modalidade é que se supón unha maior implicación dos traballadores e polo tanto un aumento da
cultura preventiva (v. Gráfico 2).
Por outra parte, segundo a opinión recollida para
a totalidade dos empresarios do sector industria, o
principal inconveniente de adoptar esta modalidade,
radica na obrigatoriedade de controlar a vixilancia da
saúde, mentres que para os empresarios do sector
agrario, o principal inconveniente é o custo que isto
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Ventajas de la modalidad de designación de uno o varios trabajadores
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Gráfico 2: Tipos de actividade preventiva en empresas. (Fonte: Elaboración propia).

supón.
No caso de dispor dun SPP, este pode estar
constituído de dúas formas, con recursos internos
ou da propia empresa ou cun SPM. Esta última especialidade, como modalidade dentro do servizo
de prevención propio, foi adoptada por un 83% das
empresas do sector da construción. Séguenlle o resto de sectores con porcentaxes do 35%. Por outro
lado, máis do 60% das empresas consultadas do
sector servizos, industria e sector agrario, dispoñen
dun SPP mentres que na construción esta porcentaxe é do 17%. (v. Gráfico 3).
Canto ás posibles dificultades que poida colocar
o desenvolvemento das especialidades preventivas
por parte dun SPP, dedúcese que na práctica totalidade das empresas dos catro sectores que teñen
implantada esta modalidade preventiva, non hai dificultade co tipo de organización preventiva establecida, á marxe dos custos fixos que supón para a
empresa asumir o servizo de prevención.
Cabe recordar que esta modalidade preventiva,
SPP, é obrigatoria para aquelas empresas, que cumpran cos requisitos legais referidos no punto de «Aspectos normativos da xestión da prevención».
Como se pode ver no gráfico 4, é significativo
destacar a existencia de máis dun 70% de empresas cun SPP e menos de cinco integrantes no mesmo, variando estas porcentaxes en función dos sec-

tores: sector industria (88%), sector agrario (83%)
e sector servizos (73%), sendo o sector da construción o que ten a porcentaxe máis baixa (33%).
Por outra parte, é neste último sector onde hai un
maior número de empresas con máis de 30 integrantes no SPP (33% das empresas do sector da
construción).
Canto ás especialidades preventivas desenvolvidas polo SPP, obsérvase que aqueles que desenvolven todas elas, a excepción da vixilancia da saúde,
son máis do 50% das empresas consultadas que
optaron por esta modalidade nos sectores servizos,
construción e sector agrario , e só a terceira parte
no sector da industria.
Por iso, a asunción de todas as especialidades
preventivas (incluída a vixilancia da saúde) por parte do servizo de prevención propio non chega en
ningún caso ao 20% en ningún dos sectores.
Enténdese, polo tanto, que o 90% dos enquisados confirman que teñen concerto cun SPA para
o desenvolvemento dalgunhas actividades preventivas.
No caso das empresas do sector servizos, construción e agricultura, máis do 80% responderon
que concertaban unicamente a vixilancia da saúde cun SPA. No caso do sector industria, esta porcentaxe só alcanza o 38%. En canto ás vantaxes e
inconvenientes de concertar os servizos dun SPA,
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destacan:
- Máis da metade das empresas consultadas
apuntan como vantaxes dos SPA que se tratan
de empresas especializadas, acreditadas e controladas, dotadas con equipos multidisciplinares expertos en PRL e con recursos e medios
suficientes.
- Como principal inconveniente, destacan os
custos da contratación dos servizos, seguido do
feito de que ao tratarse dunha empresa externa, a presenza dos seus técnicos nos centros de
traballo é menor que cando se dedican medios
propios.
C) Integración da prevención de riscos no sistema xeral de xestión da empresa.

No caso de ter revisado recentemente a avaliación inicial de riscos, o 86% das empresas respondeu que se debe a mudanzas nas condicións de
traballo e da actividade dos traballadores cando o
resultado da avaliación o require e a implantación
de medidas preventivas cando sexa necesario.
Como consecuencia deste feito en todos os sectores consultados aplicáronse medidas preventivas,
e para cada actividade preventiva realizada, considerouse, no 75% dos casos, os seguintes factores:
prazo de realización, designación de responsables
e dos recursos humanos e materiais necesarios
para levala a cabo. O 25% restante non sabe/non
responde.

Neste bloque de preguntas, hai tamén homoxeneidade nas respostas dadas, xa que todas as empresas confirman que, se ben un 70% dos enquisados indican descoñecemento dos factores que se
consideraran para realizar dita avaliación, coinciden co feito de que se trata de empresas que teñen
un concerto cun SPA.

Atendendo á frecuencia do seguimento da planificación das accións preventivas estas varían dun
sector a outro, así no caso do sector industria,
os seguimentos son maioritariamente semanais
(33%), seguido do sector agrario, onde predominan
os seguimentos mensuais (63%). No sector servizos, o 33% das empresas realizan un seguimento
trimestral, mentres que no sector da construción
a frecuencia do seguimento é mensual (20%), trimestral (17%), semestral (20%) ou anual (37%).

Por outra parte, aproximadamente a metade das
empresas enquisadas en todos os sectores, confirmaron a recente modificación e/ou revisión da súa
avaliación de riscos.

Finalmente todos os empresarios enquisados
coñecen que documentos deben elaborar e conservar a disposición da autoridade laboral e que son
os seguintes:

¿Cómo tiene organizado su servicio de prevención propio?
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Gráfico 3: servizo de prevención propio (ou interno) VS servizo de prevención mancomunado. (Fonte: Elaboración propia).
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¿Cuál es el número de integrantes de su servicio de prevención propio?
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Gráfico 4: Número de integrantes do servizo de prevención propio (Fonte: Elaboración propia)

• Avaliación de riscos para a seguridade e saúde no traballo e planificación da acción preventiva que hai que desenvolver, en función da
avaliación realizada.

mellorar a xestión da prevención, a idea de mellora
foi continuar sensibilizando os traballadores e empresarios.

• Medidas de prevención e protección que se
debe adoptar para controlar os riscos existentes.
• Resultado dos controis periódicos das condicións de traballo e da actividade dos traballadores.
•Práctica de los controles del estado de salud
de los trabajadores y conclusiones obtenidas
de los mismos.
•Relación de accidentes e doenzas profesionais que acusaran unha discapacidade laboral
superior a 1 día de traballo.
D) Opinións empresariais
Case as tres cuartas partes dos empresarios,
sinalan o considerable volume de documentación
que implica a xestión da prevención e consideran
que se podería simplificar.
Na maioría das empresas consultadas dos
sectores de servizos, industria e construción,
ante a proposta da cuestión de como podería
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Hai cinco anos, a preocupación das empresas radicadas en
España era, polo que se refire
aos procesos de internacionalización das súas actividades,
coñecer que normativa preventiva debía respectarse cos
traballadores desprazados por
terceiras empresas, do mesmo
grupo empresarial ou non, ao
noso país. E, polo que se refire á Administración laboral, o
seu interese radicaba en saber
de que maneira podían facerse
efectivas eventuais sancións públicas (administrativas, recargo,
pero tamén penais), con relación
a ditos traballadores desprazados en España desde unha empresa radicada noutro país. En
cambio, na actualidade, as consultas e precaucións diríxense,
desde a empresa, a determinar
que regulamentación é aplicable
se desprazamos desde España
un traballador a outro país; e
desde a Administración a dilucidar se teñen competencias para
identificar incumprimentos en
materia preventiva que afectan
a un traballador que, finalmente,
segue vinculado a unha empresa
radicada en España.

terminación de dito concepto difire
de forma radical. O criterio que ha
marcar se estamos ante un «desprazado transnacional» debe ser
o da Seguridade Social ou, mellor
dito, que a empresa siga cotizando por dito traballador en España e
non no país de destino. Unha situación que pode prolongarse por 12
ou 24 meses, sen desbotar a posibilidade de que poida ser maior.
De estar, logo, ante un desprazado,
caberá pensar os diferentes escenarios analíticos aos que seguidamente me hei referir sobre cal ou
cales deben ser as normas aplicables. Se é ante un traballador polo
que xa se cotiza en destino, a normativa preventiva será unicamente
a do país de destino, excepto que
no contrato de traballo se pactar
algo diferente.

Non dispomos dun concepto xurídico de «desprazamento
transnacional» (DT) e dependendo de cal sexa a perspectiva
analítica que adoptemos (contrato de traballo, seguridade
social, normativa fiscal) a de-

En primeiro lugar, será de aplicación tanto a normativa preventiva
española como aquelas previsións
«máis favorables» do país de orixe
do desprazamento. Para a empresa receptora resulta relevante se
na súa relación co traballador des-

•DT a España desde outro
país
O marco xurídico aplicable encóntrase nos artigos 1 a 9 da Lei
45/1999 e nos arts. 2.1.1 e 10 do
Texto Refundido da Lei de Infraccións e Sancións da Orde Social
(TRLISOS), debendo destacar en
materia de PRL dúas cuestións.

A PREVENCIÓN EN EUROPA

prazado debe respectar algunha
medida ou directriz preventiva
esixida polo país de orixe e non
só polo noso. O artigo 10.4. TRLISOS tipifica como infracción administrativa o incumprimento do
anterior deber, se ben, o problema para a Administración laboral
é executar unha eventual sanción
que finalmente afecte a unha empresa non radicada en España.
Finalmente, o artigo 5 da Lei
45/1999 obriga a que todo desprazamento que supere os oito
días se comunique á autoridade
laboral, o que non quere dicir que
o cumprimento da normativa preventiva por parte da empresa que
despraza e a que se beneficia do
servizo se inicie en dito momento, por canto deberá cumprirse
desde o inicio da prestación de
servizos.
• DT de España a un país da
UE/EEE(1).
O cadro xurídico de referencia
é a disposición adicional primeira da Lei 45/1999. En dita disposición esíxese que a empresa
debe garantir o cumprimento da
regulación do lugar de desprazamento, sen prexuízo da mellor
regulación de orixe se é máis favorable.
Na miña opinión, só unha estrita coordinación entre a empresa que de España despraza e a
empresa de destino (en termos
de beneficiaria do servizo) delimitando as obrigacións preventivas
aplicables, minimiza o risco de
incumprimento e de responsabilidade. Neste punto, ha de detectarse que os tribunais españois
serían competencia para coñecer
e resolver unha eventual reclamación do traballador desprazado.
• DT de España a un país co
que teñamos un tratado bi ou
multilateral.
Con relación aos despraza-

mentos de traballadores que
teñan como destino un país
co que España teña asinado
un tratado bi ou multilateral(2),
o seu contido deberá terse en
conta. Non obstante, ditos tratados unicamente adoitan conter unha referencia á cobertura
no país de destino da asistencia
sanitaria, do mesmo modo que
España se compromete a facer
o propio con relación aos traballadores desprazados dese país
(reciprocidade).
Máis importante é reter segundo a normativa comunitaria aplicable o noso país sobre
PRL. O traballador desprazado pode esixir o cumprimento
das normas preventivas, non
só do país de destino, senón
tamén do país de orixe, sendo competentes os nosos tribunais para coñecer e decidir
sobre eventuais reclamacións
(Regulamentos
comunitarios
593/2008 e 44/2001).
Sendo así, só unha estrita
coordinación entre a empresa
que desde España despraza e
a empresa de destino sobre as
obrigacións preventivas aplicables minimiza o risco de incumprimento e de responsabilidade.
•DT de España a un país co
que non exista un tratado bi/
multilateral nin pertenza á UE/
EEE.
A diferenza do anterior suposto, neste, a inexistencia de
tratado bi/multilateral ningún
(pénsese neste momento na
China), fai que non se teña resolta do punto de vista normativo a transcendental cuestión
relativa á asistencia sanitaria.
Unha cuestión relevante por
canto, novamente, o traballador
desprazado pode esixir o cumprimento das normas preventivas, non só do país de destino,
mais tamén do país de orixe e

incluíndo neste suposto unha adecuada asistencia sanitaria. Sendo,
novamente, competentes os nosos
tribunais para coñecer e decidir sobre eventuais reclamacións (Regulamentos comunitarios 593/2008
e 44/2001).
Finalmente, quero facer mención do Proyecto Cibeles (2009maio 2012). Impulsado desde
España en 2011, co obxectivo de
mellorar a cooperación entre as
inspeccións de traballo, o 22 de
maio de 2012 establecéronse unha
serie de regras xerais para unha
futura rede de intercambio de información dentro dun marco de
asistencia mutua e recoñecemento
de solicitudes en procedementos
de inspección e que sancionen en
supostos de desprazamento transnacional de traballadores(3).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(1) Además de los 27 países integrantes de la UE, Islandia, Liechtenstein y
Noruega
(2) Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Rep. Dominicana, Ecuador, EE.UU., Filipinas,
Japón, Marruecos, México, Paraguay,
Perú, Rusia, Túnez, Ucrania, Uruguay,
Venezuela. Por último, hay que resaltar la existencia del Convenio Multilateral Iberoamericano de SS, en vigor
desde el 1 de mayo de 2011, y que es
de aplicación por el momento a países
tan significativos para el mercado español como son Bolivia, Brasil, Chile,
Ecuador, Paraguay y Uruguay. (octubre
2012)
(3) El Final Report se puede consultar
en (octubre 2012): http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catId=148&langI
d=en&internal_pagesId=685&moreD
ocuments=yes&tableName=INTERN
AL_PAGES.
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DESDE DENTRO

A PREVENCIÓN,
UNHA ASIGNATURA
PARA A EXCELENCIA
Para Saint-Gobain, a prevención de riscos laborais é parte da estratexia
da campaña e o seu compromiso polo cero accidentes laborais e cero
doenzas profesionais é o seu obxectivo.

Saint-Gobain forma parte
do noso panorama laboral desde 1904. Máis de cen anos de
historia en España, para unha
empresa das máis antigas do
mundo. Con máis de 350 anos
de historia, a compañía é un dos
100 primeiros grupos industriais e das 100 compañías máis
innovadoras do mundo.
Hoxe en día, Saint-Gobain é
un referente mundial de hábitat
sustentable. Unha realidade que
engloba as diferentes actividades dunha marca implantada en
64 países.
Para realizar esta reportaxe entrevistouse Inmaculada Díaz Morales.
Directora de Seguridade,
Saúde e Medio Ambiente
de Saint-Gobain en España, Portugal e Marrocos.
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A realidade da compañía
abarca diferentes negocios que
se dirixen a mercados ben diferenciados, e realidades empresariais e problemáticas do día
a día moi dispares. Esa complexidade e a súa dilatada historia,
fai que Saint-Gobain siga un dos
principios de comportamento
e actuación que se len con fre-

cuencia. Tres deses principios están relacionados co respecto á seguridade e saúde dos traballadores
e co respecto á legalidade.
Para Saint-Gobain, a prevención
de riscos laborais é parte da estratexia da campaña e o seu compromiso polo cero accidentes laborais
e cero doenzas profesionais é o seu
obxectivo. Aínda que poida parecer
ambicioso, na realidade a empresa
é moi estrita. En cada centro existe
un contador onde pode verse o número de días que o centro leva sen
accidentes. Para conseguir estes
obxectivos, a compañía vai moito
máis alá que a normativa vixente
nalgúns casos, por exemplo, na
coordinación das empresas exteriores.
O concepto de prevención está
moi arraigado en Saint-Gobain.
Corrobórano os galardóns que
premian a seguridade e saúde no
traballo. Desde hai xa 20 anos, os
Diamantes da Seguridade e a Saúde
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premian anualmente, dentro de
cada delegación, a excelencia ao
centro que obtivera mellor resultado en prevención. Non só son
uns índices numéricos, senón que
se premia a xestión e traballo no
día a día. Outra das accións que
subliña o interese da compañía
pola prevención, é o Club de Millonarios. Só aqueles centros que
levan máis de cinco anos sen accidentes con baixa, ou máis de un
millón de horas traballadas sen
accidentes con baixa, poden formar parte deste elenco.
No traballo por conseguir o
cero accidentes e cero doenzas
profesionais, hai que destacar a
Xornada Internacional EHS. Un día
en que os centros de Saint-Gobain de todo o mundo, paran as
súas actividades cotiás para dedicarse a falar e reflexionar sobre
as súas políticas de seguridade
no traballo.
Pola complexidade da institución, a dirección de Seguridade, Saúde e Medio Ambiente dá
soporte a todos os centros que
compoñen unha mesma delegación internacional, co fin de conseguir o cumprimento non só da
normativa interna, senón, tamén,
da normativa vixente.

TRABAJADOR CON EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL SAINT GOBAIN

En coherencia a esta proposta,
Saint-Gobain estableceu un sistema de xestión único e unhas normas de cumprimento acordes co
sistema de xestión interno e das
normativas locais; é dicir, cada
país ten que integrar a normativa
local coa normativa que establece
a compañía. Esta política de seguridade aplica tanto a grandes
centros fabrís como a centros
medios, de transformación ou
pequenos almacéns, aínda que
estean compostos por dúas persoas, o que obriga a Saint-Gobain
a ter unha estrutura capaz de
abarcar toda a variedade de avaliación de riscos resultante dunha
normativa plural. Desde hai anos,
son importantes as avaliacións
psicosociais nas que teñen en
consideración a sensibilidade das
persoas.
Para a validación do sistema
de xestión, ademais das auditorías legais dos servizos de prevención alleos, Saint-Gobain adoptou
a verificación de OSHAS, e estableceu auditorías EHS internas
que se executan en cada centro,
cunha periodicidade de tres anos,
para verificar o sistema de cumprimento dos procedementos establecidos.

Dentro desa participación e
internacionalización da prevención na compañía, o traballo que
se desenvolve nos diferentes departamentos non é o de unha seguridade básica, senón que está
dirixido a conseguir que todos os
empregados participen na cultura en seguridade. E neste sentido, ao modelo descrito súmanse
o que se denominou Auditorías de
Comportamento. É unha observación de como realiza o traballo un empregado polos demais
empregados. Para Saint-Gobain
é primordial xestionar a seguridade e saúde laboral desde a
excelencia operacional e, para
iso, creáronse centros piloto en
todo o mundo que participan
nun proxecto chamado Seguridade Autónoma, onde os propios
traballadores xestionan e son os
encargados da seguridade con
asesoramento dos departamentos técnicos ou de prevención.
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A COMPAÑÍA
METALÚRXICA BUSCA
O CERO EN
SISNISTROS LABORAIS
O seu obxectivo máis importante é traballar sen vítimas mortais nin feridos, porque están seguros que todas as doenzas e lesións relacionadas
co traballo poden previrse.

Corría o 5 de marzo de 1960,
3 anos e medio despois da súa
creación, cando na fábrica de
San Juan de la Nieva se obtiña
o primeiro zinc, cen por cen español. Desde aquela data, foise
incrementando a capacidade de
produción continuadamente até
as máis de 500 mil toneladas
que se producen na actualidade,
sempre con aplicación de tecnoloxía propia na maior parte dos
procesos. Tecnoloxía propia, que
é comercializada pola compañía
en todo o mundo.

Para realizar esta reportaxe entrevistouse César Junco Luís. Director
Xeral de Sostemento de
Asturiana de Zinc, S.A. –
Xstrata Zinc.
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O negocio de Asturiana de
Zinc, S.A. (AZSA) ocupa un papel relevante internacionalmente na produción de concentrados de Zinc de primeira fusión.
En España conta con oficinas
centrais en Madrid, unha delegación comercial en Barcelona
e con tres emprazamentos produtivos: Arnao, Hinojedo e San

Juan de Nieva.
Para a compañía, a súa principal ambición é a creación de valor
a través do crecemento e mellora
dos activos, melloras continuas no
valor presente das súas operacións
e a procura de oportunidades para
adquisicións de valor engadido. Co
fin de contribuír a alcanzar ditas
melloras, AZSA puxo en marcha
unha Estratexia de Sostemento para
o período 2010-2012, que abarca
aspectos non só ambientais senón
tamén sociais e de prevención de
riscos laborais.
No desenvolvemento desta estratexia, intégrase o compromiso
coa protección do medio ambiente e o desenvolvemento de tecnoloxías, que permiten minimizar o
impacto ambiental dos procesos
produtivos. A tal fin implantouse
a tecnoloxía máis avanzada para
limitar ao máximo a xeración de
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residuos no proceso de produción.
AZSA ten, ademais, outro
compromiso: crear un lugar de
traballo seguro e saudable, baseado no respecto mutuo, atendendo á lei e integridade. O seu
obxectivo mais importante é
operar con cero vítimas mortais e non causar danos á saúde
dos seus traballadores, porque a
compañía está firmemente convencida de que todas as doenzas
e accidentes laborais poden previrse.
Como en toda a empresa metalúrxica, existen unha serie de
riscos que fan da prevención de
riscos laborais unha parte importantísima da estratexia de xestión. Tanto é así, que o principal
obxectivo corporativo en materia
de seguridade e saúde, é alcanzar o cero en sinistros laborais.

Dentro dos obxectivos estratéxicos para o período 20102012, está previsto reducir os
accidentes nun 40% sobre desempeño alcanzado en 2009.
Esta médese segundo tres indicadores: en primeiro lugar polo
número de accidentes totais
polo millón de horas traballadas.
Se ben o obxectivo da redución
dos accidentes vai decrecendo
na medida en que están a conseguirse as metas, no caso dos
accidentes mortais o obxectivo
sempre é cero.

riormente mencionados tamén se
ten en conta todos os obxectivos
establecidos na estratexia.
Este é en liñas xerais o compromiso asumido pola Dirección de
AZSA na prevención de riscos laborais, que é transmitido aos seus
traballadores mediante os mandos, que xogan un papel chave ao
estar en contacto cos operarios no
día a día e, tamén, son os que mellor poden transmitir esta filosofía
e o compromiso de prevención da
compañía.

Todo é pouco para conseguir
a maior seguridade laboral posible e, neste sentido, non só se
ten en conta os traballadores
propios, os contratantes son tratados da mesma maneira, non
só como está establecido na lei
sobre coordinación de actividades empresariais, senón que,
ademais, nos indicadores ante-
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O BENESTAR DOS
EMPREGADOS, O
LEITMOTIV DA
POLÍTICA PREVENCIONISTA
DO GRUPO SANTANDER
O modelo organizativo do Grupo Santander avoga non só por unha xestión en prevención, senón por unha xestión de benestar do traballador de
maneira ampla e xenerosa.

Para realizar esta reportaxe entrevistouse Agustín
Mocoroa Rodríguez. Director Corporativo de Saúde e Prevención de riscos
Laborais da División de
RRHH do Grupo Santander.
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Fundado en 1857, o Grupo
xestiona fondos de 1.383 billóns de euros de máis de 102
millóns de clientes, a través de
15.000 oficinas. Ten 3,3 millóns
de accionistas e 193.000 empregados. É o principal grupo
financeiro en España e en América Latina, con posicións moi
relevantes no Reino Unido. Brasil, Portugal, Alemaña, Polonia e
o nordeste de Estados Unidos. A
través de Santander Consumer
Finance, opera tamén nos países nórdicos e outras nacións
europeas. As súas accións cotizan nas bolsas de Madrid, Nova
Iorque, Londres, Lisboa, México,
São Paulo, Buenos aires e Milán,
e figuran en 63 países índices
distintos.
Estes son feitos diferenciais
do sector financeiro mundial,

até o punto de que nos últimos cinco exercicios a retribución total aos
accionistas de Santander superou
os 24.000 millóns de euros.
O modelo organizativo do Grupo
Santander avoga non só por unha
xestión en prevención propiamente
dita, mais por unha xestión de benestar dos empregados de maneira ampla e xenerosa, pondo á súa
disposición unha serie de complementos no día a día do seu traballo, cuxa consecuencia inmediata é
o compromiso irrefutable coa empresa á que representan. Campos
de golf, centros de actividades deportivas guiadas, ximnasio e gardaría, son algunhas das ofertas que o
Grupo Santander ten para os seus
empregados no mesmo centro de
traballo.
Complementos todos eles im-
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portantes no seu conxunto, pero
o que é de vital importancia é o
detallado estudo e seguimento
médico de cada persoa que compón o cadro de persoal. Desta forma garante que cada un dos empregados entenda a importancia
de adquirir hábitos que acheguen
vida saudable de maneira individual, e fágano extensible até o
seu ámbito familiar. Un persoal
san e comprometido fai do grupo
unha compañía máis competitiva.
Con este criterio global aplícanse as políticas de saúde e
prevención de riscos laborais en
toda a firma, feito referendado
polo propio conselleiro delegado,
calquera cousa que teña que ver
coas persoas, ten que ter o seu
referendo, tanto no modelo de
negocio como nas ferramentas ou

ambientes de traballo. Con ese
impulso, todas as divisións que
especificamente teñen algunha
actividade concreta agregada ao
obxecto de negocio, como poden
ser obras, mantemento, etc.,
traballan dunha forma permeable na mesma dirección.
Aínda que a corporación ten
unha proposta global deseñada
e executado de maneira interna,
nalgunhas ocasións, dada a dispersión de centros de traballo,
existe a necesidade de contratar
os servizos de prevención alleos
para desenvolver accións concretas ou apoios puntuais ante
situacións atípicas que poidan
presentarse, como por exemplo,
a queima dun caixeiro automático.

grado corporativamente un modelo
propio de prevención, normas básicas que son de rigoroso cumprimento, adaptables, no seu caso á
normativa de cada país. Nese modelo proponse levar a cabo dupla
auditoría. A interna, que fai auditoría de todo o que son sistemas
e procedementos, e a externa ou
regulamentaria establecida pola
lei. A compañía non escatima en
recursos, e para iso contrata a coñecida firma Audelco para realizar
auditorías de seguimento anuais
(non cada catro anos como a lei
marca), por entender que a prevención non é como un resorte, senón
que é algo que debe formar parte
da cultura dos propios directivos, e
como tal é un procedemento máis
da propia organización.

O Grupo Santander ten inte-

CIUDAD FINANCIERA GRUPO SANTANDER
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GÓMEZ-ACEBO & POMBO
APOSTA POLA MELLOR
DEFENSA EN RISCOS
LABORAIS
A firma ten como obxectivo integrar a actitude preventiva na organización
da empresa validando o sistema de prevención mediante o seguimento e control das medidas establecidas.

Máis de catro décadas pasaron xa desde que se asentara en
Madrid o primeiro despacho de
avogados español con proxección internacional. Son pioneiros en dar resposta a clientes
internacionais que demandan
excelencia e proximidade cultural.

Para realizar esta reportaxe foi entrevistado
Raúl Arenas Clemente.
Responsable de Prevención de Riscos Laborais
do Departamento de
Recursos Humanos de
Gómez-Acebo & Pombo
Abogados, S.L.P. Técnico senior de xestión,
administración de persoal.
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Desde aquel momento, a firma non deixou de crecer nin ver
ampliadas as súas expectativas.
O éxito de Gómez-Acebo & Pombo construíuse a partir duns valores moi claros e unha premisa
fundamental: o compromiso co
cliente. Móveos o decidido propósito de achegar valor engadido ás empresas e organismos
que precisan do seu asesoramento, e conségueno grazas a
un sólido acervo xurídico, a profunda comprensión do negocio
dos seus clientes e a vocación

profesional comprometida co entusiasmo do traballo ben feito.
Cerca de 500 profesionais, entre avogados, asesores tributarios
e equipos de xestión, despregan
estas calidades día a día, e conseguen que os seus clientes estean
plenamente satisfeitos co servizo
único que reciben.
Gómez-Acebo & Pombo ten implantado un sistema de xestión de
prevención de riscos laborais, que
dispón de varias «ferramentas»
para alcanzar os mellores resultados previstos nesta materia. É dicir, evitar os riscos previsibles para
que non se produzan continxencias, e que as condicións laborais
sexan o máis seguras posible. Desde a empresa realízase unha avaliación dos riscos xerais das instalacións e posto de traballo, e lévanse
a cabo plans de vixilancia da saúde
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dos empregados.
Para a compañía, o sistema de
prevención de riscos laborais, de
acordo coa lexislación, está documentado mediante o intitulado
«Plan de Prevención» que ten o
despacho, e que está dispoñible
para todo o cadro de persoal.
Ademais, impártese formación e
facilítase toda a información dispoñible para que calquera persoa
da compañía poida integrarse, e
polo tanto personalizar, a prevención de riscos á súa actividade
laboral específica.
Aínda que Gómez-Acebo &
Pombo non hai unha política de
prevención de riscos laborais exhaustiva –hai que ter en conta que
os riscos que poidan darse neste
tipo de sector e ámbito laboral
non son de grande importancia
en canto á frecuencia e gravida-

de-, si se cumpre amplamente
coas obrigas legais nesta materia, ademais de elaborar, difundir e implantar procedementos
e instrucións, como a redacción
dunha guía para orientar a conduta do persoal fronte á realización dunha determinada tarefa.
Para o despacho, o plan de prevención non só trata de atinxir
un beneficio intanxible, cal é fomentar unha auténtica cultura
preventiva, ten como obxectivo
integrar a actividade preventiva
na organización da empresa validando o sistema de prevención
mediante o seguimento e control das medidas establecidas.
En suma, desde Gómez-Acebo & Pombo defínese a estrutura
organizativa da prevención axustándose aos termos que esixe a
Lei, e determinando as funcións
e responsabilidades de toda a

organización nesta materia. Para
iso, cóntase cun servizo de prevención alleo mediante o que se asumen as catro especialidades que
establece a lexislación.
A identificación de riscos e conseguinte avaliación dos que non
puideron eliminarse, afróntanse
mediante a realización dun novo
estudo xunto coa planificación da
acción preventiva. Posteriormente
o servizo de prevención alleo realiza un seguimento e control da
acción preventiva, determinando
cales se levaron a cabo e os que
faltarían por facer. Medidas, todas
elas, para que o éxito das súas accións non se vexa minguado por accidentes en materia preventiva.
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A XESTIÓN DA CALIDADE
E O MEDIO AMBIENTE
As empresas encóntranse
nunha contorna cambiante en todos os ámbitos, tanto tecnoloxicamente como no que se refire
aos sistemas de xestión. Iso implica que deben facer un esforzo
importante para adaptarse ás
novas situacións co fin de seguir
a ser competitivas nos mercados
en que se desenvolven, suxeitos
inevitablemente ao proceso de
globlización. Na medida en que
os sistemas de xestión integrados de calidade, seguridade e
medio ambiente logren satisfacer esta variedade de esixencias,
a empresa logrará cumprir cos
seus obxectivos.

Autor:
JUAN RAMÓN MUÑOZ
SANTOS
Enxeñeiro Industrial. Doutor en Economía e Dirección de Empresas. Master
MBA, diploma en Estudos
Avanzados en Organización
de Empresas. Diploma en
Estudos Avanzados en Enxeñaría Ambiental. Técnico
Superior en Prevención de
Riscos Laborais. Experiencia de arredor de 20 anos
no ámbito da prevención
laboral. Funcionario do corpo de enxeñeiros industriais
do Goberno Vasco. Profesor
Asociado da Universidade Pública de Navarra en
proxectos de enxeñaría autor de diversas publicacións
(libros e artigos) sobre a
materia.
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Existen actualmente varios
modelos de xestión que as empresas están a adoptar para que
as súas organizacións se encamiñen cara ao que se denominou a
Excelencia. Por un lado, as normas ISO 9000 de Calidade son
un punto ineludible de referencia,
como tamén o son as normas
14000 de Xestión Medioambiental, desenvolvidas a semellanza
das primeiras. O novo marco regulamentario sobre prevención
de riscos laborais, inspirado en
principios básicos de calidade,
como a mellora continua e a integración da acción preventiva
na actividade da empresa, é obviamente non só unha esixencia,
senón tamén unha necesidade
para dar resposta aos pedidos
que a persoa ten no seu ámbito
laboral.
O novo modelo que se propón persegue polo tanto unha
integración real dos sistemas de
xestión de calidade, prevención e

medio ambiente, na xestión integral da empresa.
Partimos da premisa de que
a prevención laboral e medioambiental son partes integrantes do
concepto de calidade nunha organización que non pode disociarse
da calidade. Polo outro lado, a
prevención laboral e medioambiental teñen a importancia suficiente como para outorgar unha
vantaxe competitiva á empresa;
é dicir, poden constituírse nunha
perspectiva independente de cara
ao despregue estratéxico na empresa, a diferenza do que pode
ocorrer con outras áreas de xestión.
MARCO XURÍDICO-NORMATIVO DA INTEGRACIÓN
Poden identificarse diferentes referencias legais no que se
refire ao proceso de integración.
No caso de España, a primeira referencia encóntrase na Lei,
31/1995, de Prevención de riscos
Laborais, que no seu artigo 16, di
ao referirse ás actuacións preventivas, que deberán integrarse no conxunto das actividades
da empresa e en todos os niveis
xerárquicos da mesma. Máis en
concreto, o Regulamento dos Servizos de Prevención, no seu artigo
1.1, tamén establece que a actividade preventiva deberá integrarse no conxunto de actividades
e decisións, tanto nos procesos
técnicos, como na organización
do traballo e nas condicións que
este se preste, como na liña xerárquica da empresa.
Noutros artigos da lei suxírese
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a aproximación de sistemas de
xestión de prevención á calidade.
Elemento chave dun sistema de
calidade é a mellora continua e a
ela remítese o artigo 14.2, ao establecer que o empresario desenvolverá unha acción permanente
co fin de perfeccionar os niveis de
protección existentes, e disporá o
necesarios para a adaptación de
medidas de prevención. Ademais,
o sistema ha de ser documentado
para permitir a xustificación dos
resultados e actuacións levadas
a cabo para alcanzalos, así como
para obter a medida da nosa eficacia e facilitar a citada mellora
continua. Estes aspectos da Lei
de Prevención parecen extraídos
dos requisitos dun sistema de calidade, pero resaltando a importancia das persoas que o conforman.
Sobre a base do exposto, os
elementos máis destacables no
que se refire á descrición do marco técnico-legal da integración,
son os seguintes:
a) Os sistemas de xestión da
prevención non deben someterse necesariamente a normas adicionais de tipo obrigatorio, debido aos custos
económicos que pode supor
para as empresas, e a limitación da liberdade de cada organización de poder configura
o seu propio sistema.
b) A implantación do sistema
de xestión de prevención de
riscos laborais ha de constituírse como obxectivo estratéxico, da mesma forma que
ocorre actualmente cos sistemas de xestión medioambiental e de calidade.
c) Os tres sistemas de xestión de prevención, calidade
e medio ambiente vinculados,
dadas as profundas relacións
existentes entre elas.
d) A necesidade da participa-

ción dos representantes dos
traballadores no propio deseño do sistema. Trátase dun
factor chave para conseguir o
seu éxito, ao facer posible a
necesaria confianza dos traballadores e propio control por
eles do sistema desde a fase
inicial.
Polo tanto, os tres sistemas
baséanse na integración funcional, e perseguen a optimización
de recursos minimizando custos
causados por unha xestión deficiente. Ademais, cun deseño
adecuado debería lograrse a sinerxía mutua que facilita a eficaz
implantación de cada sistema e a
súa posible integración nun sistema único.
OS RETOS COMÚNS
TRES SISTEMAS

AOS

Debe terse en conta que a calidade é a «aptitude de satisfacer
as esixencias» e a esixencia é
unha «necesidade ou expectativa
formulada, habitualmente implícitas, ou impostas». Agora ben,
os consumidores teñen, ademais
das esixencias de seguridade do
produto, novas esixencias relativas ao valor ecolóxico dos produtos que se compran.
No que atinxe á calidade, o
reto para o fabricante é poder
presentar el mesmo unha «declaración de conformidade» ás
esixencias do cliente, seguindo a
norma EN 45014, ou mellor un
«certificado de conformidade» do
seu produto segundo unha norma
e establecido por un organismo
externo recoñecido.

produtos deben satisfacer para
poder circular libremente.
No que atinxe á protección
do medio ambiente, o reto para
o fabricante ou o distribuidor é
tamén poder proclamar por si
mesmo os resultados ecolóxicos
do seu produto ou, mellor aínda,
obter a etiqueta oficial.
Estes retos comúns das empresas poden pórse de manifesto
de diversas formas.
En principio, os conceptos de
calidade e seguridade non son
facilmente disociables xa que un
defecto de calidade dun material
pode provocar un accidente, ou
inversamente, un accidente con
baixa pode conducir a un defecto
no produto ou unha grave desorganización.
Un gran número de riscos relativos á seguridade poden provocar riscos para o medio ambiente
cando toman unha determinada
dimensión.
Cabe polo tanto destacar a importancia dunha xestión global.
As analoxías conceptuais conducen a uns principios de xestión
moi parecidos. Así, resulta que
para a calidade, a seguridade e o
medio ambiente, os referenciais
correspondentes son compatibles e complementarios, e poden
facilmente aplicarse á xestión integrada.

No que atinxe á saúde e seguridade, o reto para o fabricante é
satisfacer as esixencias esenciais
de seguridade definidas polas
directivas europeas no artigo 95
do Tratado de Omsterdam. Estas
directivas do novo enfoque definen os procedementos de certificación de conformidade que os
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O PAPEL DAS
AUDITORÍAS NA
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
DE RISCOS LABORAIS

Autor:
EMILIO CASTEJÓN
VILELLA
Enxeñeiro Industrial. Enxeñeiro químico I.G.C. e Licenciado
en
Farmacia.
Traballou como hixienista
industrial desde 1972 até
1984 no Centro Nacional de
Condicións de Traballo do
Instituto Nacional de Saúde
e Hixiene do Traballo, onde
ocupou o cargo de director desde 1984 até 2002.
Desde xaneiro de 2008 é
Coordinador de Edicións do
INSHT. É autor de 85 publicacións sobre prevención de
riscos laborais.

A auditoría naceu da necesidade de comprobar a honestidade daqueles que administraban
os bens doutros. Existen diversas versións sobre que tipos de
situacións deron orixe á auditoría; segundo algúns(1) foi a antiga
práctica de rexistrar o cargamento dun barco a medida que a tripulación nomeaba os diferentes
artigos e as súas cantidades. O
auditor (ouvinte) representaba o
rei, e a súa presenza aseguraba
que se rexistraran apropiadamente todos os impostos do cargamento.
Parece(2) que as prácticas auditoras se levaban a cabo xa en
Mesopotamia 3.500 anos a.C.,
existindo probas do seu emprego
nas civilizacións exipcia, grega,
chinesa, persa e hebrea. No imperio romano practicábase a «escoita de contas» na que un funcionario comprobaba oralmente
as súas contas coas doutro; do
latín audire (escoitar, oír, ouvir)
deriva o termo auditar.
A auditoría é unha acción de
dobre cara: o auditor, verifica:
o auditado, rende contas. Así o
pon de manifesto Shakespeare
no seu cuarto soneto(3), cuxos
versos 11 e 12 din:
Then how when nature calls
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Thee to be gone, what acceptable
Audit can´t thou leave?
Cuxa tradución viría a ser algo
así como: cando chegue a túa
hora final, non vas poder presentar unhas contas [audit] aceptables de ti mesmo?
Na actualidade, a auditoría,
que orixinalmente se limitaba
aos aspectos financeiros das organizacións, estendeuse a todos
os ámbitos da xestión, e, así se
fala de auditoría social, técnica,
xurídica, de calidade ou de seguridade(4).
Esencialmente todas as auditorías axústanse a un modelo
común(5): Trátase en definitiva de
medir o grao de conformidade da
situación que se audita con respecto a un referente de excelencia; é dicir, un modelo do que se
considera que constitúe a situación ideal.
A AUDITORÍA COMO OBRIGA
LEGAL
Para un observador español
pode parecer sorprendente constatar que a directiva marco (Directiva 89/391) que trazou as
grandes liñas do que debía ser
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a seguridade e a saúde na Unión
Europea, non só non establecera
obrigación ningunha en relación
coa auditoría preventiva, senón
que nin sequera a mencionase.
Como explicar tal esquecemento?
Simplemente, porque non parece
que se tratase dun esquecemento, senón máis ben dunha omisión obrigada.
En efecto, as auditorías, como
vimos, requiren como condición
previa para a súa realización a
dispoñibilidade dun referente de
excelencia, algo inexistente no
momento de promulgarse a directiva. A directiva, polo tanto,
non podía tecnicamente incluír a
auditoría como un dos seus elementos.
Se a Directiva Marco 89/391
non incluía a auditoría, como é
posible que a lei de Prevención a
incluíra? En primeiro lugar, debe
terse en conta que esta directiva
marco é a directiva de mínimos;
as transposicións ás lexislacións
nacionais deben respectar os mínimos fixados na directiva, pero
poden, se o Estado membro o
considera oportuno, ser máis esixentes que aquela; e o goberno
español decidiu ser máis esixente
que a directiva neste aspecto, e
introduciu a auditoría. De feito,
España foi (e segue a ser) o único
estado membro que estableceu
a obrigatoriedade da auditoría
do sistema preventivo en determinadas circunstancias, ao que
se pode buscar unha explicación
«histórica».
En efecto, ao ser o prazo límite
de transposición da directiva o 31
de decembro de 1992, a maioría
do estados membros elaboraron
a lexislación nacional que a traspuña antes desa data; en cambio,
España retrasouse e non promulgou a lei de Prevención até novembro de 1995, case tres anos
despois da data límite. Pero entre 1992 e 1995 tiveron lugar na
Unión Europea amplas discusións

sobre o papel que podía desempeñar a normalización na aplicación das directivas de seguridade
e saúde(6). Nese momento parecía
razoable esperar que nun futuro
non afastado se disporía dunha
norma de xestión da seguridade e
saúde no traballo na liña coas ISO
9000 de calidade ou ISO 14000
sobre protección do medio ambiente. Nesas condicións, incluír
a auditoría na lei de Prevención
non parecía disparatado.
DIFICULTADES PARA A PUBLICACIÓN DUNHA NORMA INTERNACIONAL DE XESTIÓN DA SEGURIDADE E SAÚDE
Porén, o futuro veu demostrar
non só que o cariño cara á publicación desa hipotética norma de
xestión de carácter internacional
estaría cheo de dificultades que
finalmente farían imposible que
–até agora- vira luz, senón que a
inclusión da auditoría obrigatoria
na lei de Prevención introduciu
disfuncións que máis tarde houbo
que corrixir.
O primeiro intento de publicar unhas normas de xestión da
prevención sobre as que basear
un sistema de auditoría levouno
a cabo AENOR, que en xuño de
1996 adoptou con carácter experimental as normas UNE 81900,
81901 e 81902 e nesa época tiña
en elaboración tres novas normas
as 81903, 81904 e 81905(7). Non
obstante, eses intentos chocaron
en primeiro lugar coa posicións
de CCOO e UGT, que manifestaron a súa desconformidade
sobre o feito de que as normas
da UNE non previran «ningunha
intervención ou acción por parte
dos traballadores ou representantes»(8).
O esforzo realizado non logrou
o apoio suficiente no Comité europeo de Normalización (CEN)
para impulsar a elaboración de
normas semellantes a escala europea, pois once estados mem-

bros manifestáronse en contra do
proxecto fronte a só catro a favor,
pesando tamén na decisión as
opinións en contra das organizacións patronais e sindicais europeas(9).
A decisión contribuíu, sen dúbida o feito de que ISO decidira,
en setembro de 1996, paralizar
os seus proxectos de elaborar
normas semellantes ás ISO 9000
e ISO 14000 no ámbito da xestión
da seguridade e saúde no traballo
ante a oposición de moitos dos
seus membros(10). Finalmente, as
normas UNE da serie 81900 foron anuladas definitivamente en
xuño de 2004(11).
A pesar diso, a demanda existente por parte das grandes empresas para dispor dunha norma
de xestión da seguridade e saúde
que se poida certificar fixo que
o organismo normalizador británico, British Standard Institution. (BSI), publicara en 1999 a
«norma» OHSAS 18001 o status
formal de “rule” (standard en inglés), ao non cumprir determinados requisitos no seu proceso de
elaboración; por iso se publicaba
só como «especificación».
Só a partir do ano 2007, cando se publicou unha nova versión
máis acorde coa estrutura das
normas ISO 9000 e ISO 14000,
BSI concedeu a OHSAS 18002 o
status de standard(12).
Na práctica, as normas OHSAS 18000 convertéronse de
feito nunha norma internacional
no sentido de que son utilizadas
por empresas de todo o mundo.
Segundo Wikipedia, no ano 2009
certificáranse con OHSAS 18000,
54.000 empresas de 116 países(13).
EFECTOS INDESEXADOS DA
ORBIGA DA AUDITORÍA
Na súa redacción orixinal, a
Lei de Prevención de Riscos La-
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borais estableceu no seu artigo
30.6 que «O empresario que non
concertar o servizo de prevención
cunha entidade especializada
allea á empresa deberá someter
o seu sistema de prevención ao
control dunha auditoría ou avaliación externa, nos termos que
regulamentariamente se determinaren».
Dado que esa obriga era manifestamente esaxerada para
moitas microempresas cuxos
riscos son de escasa entidade,
o Regulamento dos Servizos de
prevención (artigo 29.3) liberou
das obrigas as empresas de até
6 traballadores: «as empresas
de até 6 traballadores cuxas actividades non estean incluídas
no Anexo I, nas que o empresario asumira persoalmente as
funcións de prevención ou designara un ou máis traballadores
para levalas a cabo e nas que a
eficacia do sistema preventivo
resulte evidente sen necesidade
de recorrer a unha auditoría polo
limitado número de traballadores e a escasa complexidade das
actividades preventivas, considerarase que cumprida a obriga da
auditoría cando fagan e remitan
á autoridade laboral unha notificación sobre a concorrencia das
condicións que non fan necesario
recorrer á mesma».
Esta exención non foi suficiente para conseguir que –como cabe
supor que pretendía o lexisladoras pequenas empresas adoptaran
un modelo de xestión da prevención baseado na utilización prioritaria de recursos propios; en
cambio, inclináronse masivamente pola utilización en exclusiva de
servizos de prevención alleos, o
que obviamente era un inconveniente maior para a integración
da prevención na empresa.
O primeiro aviso sobre o problema deuno o informe encargado polo entón presidente do Goberno, Sr. Aznar, ao presidente
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do Consejo Económico y Social, e
que se coñece como Informe Durán(14), en cuxa páxina 269 poden
lerse: «o RSP [Regulamento dos
Servizos de Prevención], dalgunha
maneira, contribúe a que a prevención con medios propios sexa
excesivamente custosa, forzando
na práctica a que as empresas
recurran, como quedou dito, de
forma maioritaria aos servizos de
prevención alleos e, ademais, a
que o fagan para a xestión de todas as actividades preventivas da
empresa».
Pouco despois, (2003), a V
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo(15) achegaba datos
cuantitativos sobre a cuestión: «O
73,4% das empresas optou por un
servizo de prevención alleo para
que se ocupe da súa seguridade
e saúde no traballo, fundamentalmente como única modalidade de
organización preventiva (51.4%),
aínda que tamén xunto con outras modalidades (22%)». Nesta
época, pois, máis da metade das
empresas españolas tiñan, como
único recurso preventivo servizo
de prevención alleo.
A evidencia de que o modelo non favorecía a integración da
prevención, levou a modificar a
lei de Prevención mediante a Lei
54/2003, cuxa Exposición de Motivos efectuaba un claro diagnóstico da situación: «Desde a entrada
en vigor da Lei de Prevención de
Riscos Laborais [fíxose que]... se
desenvolvera un inxente esforzo
[que] debía conducir á integración
da prevención de riscos laborais
en todos os niveis da empresa e
a fomentar unha auténtica cultura da prevención. Porén, a experiencia acumulada... permite xa
constatar a existencia de ceros
problemas que dificultan a súa
aplicación, como a de determinadas insuficiencias no seu contido,
que se manifestan, en termos de
accidentes de traballo, na subsistencia de índices de sinistros laborais indesexados que reclaman

actuacións tan profundas como
áxiles... a análse destes problemas pon de manifesto... unha
deficiente incorporación do novo
modelo de prevención e unha falta de integración da prevención
na empresa».
Por iso, a lei establecía que a
«integración da prevención... sexa
anunciada agora como primeira
obriga da empresa e como a primeira actividade de asesoramento e apoio que debe facilitarlle un
servizo de prevención, todo iso
para asegurar a integración e evitar cumprimentos simplemente
formais e non eficientes da normativa».
En coherencia co anterior, e
partindo da hipótese probablemente certa de que a integración
da prevención só é posible se a
empresa recorre –polo menos en
parte- a xestionar a prevención
con medios propios, a Estratexia
Española de Seguridade e Saúde 2007-2012 establecía no seu
punto 2.1: «Todas as políticas e
a propia normativa de prevención
de riscos laborais van potenciar a
disposición de recursos preventivos propios».
Un exemplo desa vontade
constituíao o anuncio da propia
Estratexia de que «Estarán dispensadas da obriga da auditoría
as empresas de até 50 traballadores que organicen o seu sistema de prevención con recursos
propios, excepto que a autoridade laboral requira a súa realización», unha vontade que non se
concretou normativamente até o
ano 2010, no que o Real Decreto 337/2010 reformou o Regulamento dos Servizos de Prevención.
A medida en que estes cambios van inducir a incrementar a
utilización de recursos propios e
–presuntamente- integrar a prevención, é difícil de prever. O feito
certo é que no ano 2009 a pro-
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porción de empresas que tiñan
como único recurso preventivo un
servizo de prevención alleos era
algo superior á do ano 2003. En
efecto, no informe da Encuesta
Nacional de Gestión de la Seguridad y la Salud en las Empresas
publicada no ano 2010 polo INSHT (páxina 29), pode lerse(16):
«o servizo de prevención alleo é
maioritario en todos os tramos
do cadro de persoal, fundamentalmente como única modalidade
preventiva (58.3% do total de empresas)».

non porque ningunha lexislación
lles obrigue, senón empurradas
polo seu propio convencemento
ou polas presións dos seus stakeholders, principalmente, pero non
só dos seus clientes. Simplemente esas empresas saben que a auditoría, de prevención e de moitos
outros temas, é unha necesidade
para manterse nunha liña de mellora continua fóra da cal a supervivencia, a medio prazo, é pouco
menos que imposible.

A NECESIDADE TÉCNICA DA
AUDITORÍA
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Se a experiencia ensinou que
o cadro legal español debeu terse
modificado para deixar na práctica fóra da obriga legal de facer
unha auditoría a máis do 95%
das empresas (as de menos de
50 traballadores), cabe preguntarse acerca da pertinencia de
que a auditoría siga sendo obrigatoria para un certo colectivo
(moi pequeno) de empresas e,
sobre todo, acerca da necesidade
técnica de facer unha auditoría.
Desde a primeira perspectiva,
pensamos que eliminar a auditoría como obriga legal situaríanos en liña co resto dos estados
membros da Unión Europea, aínda que mantela –agora que o seu
ámbito de aplicación se reduciu
en gran medida- tampouco introduce disfunción ningunha.
Desde a segunda perspectiva
a resposta é, ao noso xuízo, clara:
a auditoría é obviamente imprescindible cando ás organizacións
superan un certo tamaño que lles
impide controlarse a si mesmas
coa eficacia suficiente. Como vimos máis enriba, 54.000 empresas de todo o mundo certificáranse no ano 2009 segundo OSHAS
18001, o que implica que, no seu
momento, serán auditadas.
E, excepto en España, fixérono
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LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA

ACONTECEMENTOS NORMATIVOS NA
SEGURIDADE E HIXIENE NO
TRABALLO EN ESPAÑA (II)
RECOMPILACIÓN
DA
NORMATIVA DESDE O SEGUNDO QUINQUENIO DA
DITADURA DE PRIMO DE
RIVERA AO PRIMEIRO ANO
DO NOVO ESTADO (1940)
17 de novembro 1925: Real
Decreto que aproba o Regulamento de establecementos perigosos, incómodos e insalubre.
19 febreIro 1926: PRohíbese
o emprego de sulfato de chumbo
e cerusa, para pintar no interior
de edificios.
23 de agosto 1926: Aprobación, con rango de Real Decreto,
do Código do Traballo.
15 de agosto 1927: Regúlase
o descanso nocturno da muller
obreira.
21 decembro 1928: Estatuto
de Formación Profesional.
21 novembro 1929: Apróbase
o Regulamento sobre seguridade
de recipientes para fluídos a presión.
20 outubro 1930: Regulamento da xornada de traballo.
28 maio 1931: Regulamento
da aplicación do Real Decreto
de 1926 sobre prohibición do
emprego de cerusa, sulfato de
chumbo e outros compostos,
para pintar interiores de edificios.
12 xuño 1931: Aplicación ao
sector da Lei de Accidentes de
Traballo.
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1 xullo 1931: Nova fixación
da xornada laboral cun máximo
de 8 horas diarias ou 48 horas
semanais.
25 agosto 1931: Regulamento
de aplicación da Lei de Accidentes de Traballo no sector agrícola.
31 novembro 1931: Lei de
Contrato de Traballo.
8 abril 1932: Ratificación
de convenios O.I.T. relativos ao
traballo nocturno de mulleres e
nenos, o de idade mínima de admisión dos nenos na industria e
en traballos agrícolas. Inclúese o
relativo á indemnización por E.P.
equiparándoa á de accidente de
traballo.
4 xullo 1932: Fíxase, por lei, o
novo Código de Traballo, que fixa
as indemnizacións por accidentes
de traballo.
8 outubro 1932: Texto refundido da lexislación de accidentes
de traballo na industria.
31 xaneiro 1933: Regulamento na industria de accidentes de
traballo.
23 agosto 1934: Regulamento
de policía mineira.
25 setembro 1934: Prohibición de traballo agrícolas a nenos
durante o horario escolar.
13 xullo 1936: Lei de doenzas
profesionais. Lei de Bases.
15 xullo 1937: Seguros e fianzas de accidentes de traballo.

9 marzo 1938: Foro do Traballo.
8 xuño
obreiros.

1938:

Comedores

13 maio 1938: Creación do
Instituto Social da Mariña.
24 novembro 1939: Lei de
Ordenación e defensa da industria.
15 decembro 1939: Lei sobre
organización e defensa da industria.
16 xaneiro 1940: Normas sobre estatísticas de accidentes de
traballo.
31 xaneiro 1940: Orde Ministerial que aproba o Regulamento
xeral de Seguridade e Hixiene no
Traballo.
4 xuño 1940: Regulación do
accidente de traballo aplicando
o Regulamento de 31 xaneiro de
1933.
24 xullo 1940: Regúlase o
descanso dominical.
26 agosto 1940: Apróbase o
regulamento sobre iluminación
nos centros de traballo.
10 de setembro de 1940:
obriga de comunicar os accidentes ocorridos nas minas.

PASATEMPOS

ENCRUCILLADO
Completa os recadros que aparecen en branco coas palabras a partir das definicións que se amosan a
continuación.
2

1 Convenio entre dúas ou máis per1

8

2

4

7

3
4
3

5
6

5

6
7

8

soas ou entidades sobre un fin común.
Determinar o carácter dunha
doenza, situación e a súa calificación mediante o exame dos seus
signos e síntomas característicos.
Unión, asociación, obrigación de
mancomún.
Proceso polo cal un suxeito decide vincular recursos financeiros
a cambio da expectativa de obter
uns beneficios.
Concertar medios, esforzos, etc…
para unha acción común.
Acción e efecto de planificar.
Asociación de persoas regulada
por un conxunto de normas en función de determinados fins.
Determinación, estimación do valor, prezo ou importancia de algo.

8

SOPA DE LETRAS
Busca na sopa de letras as 7 palabras que fan referencia á xestión da prevención.

Estratexia
Execución
Avaliar
Programa
Desenvolvemento
Mellora
Obxectivos

Q
P
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
E
S
Z
C

R
A
C
T
Ñ
A
N
I
Q
J
I
C
L
G
O
W
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E
B
O
C
O
E
A
I
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Q
O
A
S
T
E

V
L
H
D
E
Y
U
S
O
S
M
R
U
M
P
S

Z
T
F
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P
I
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A
G
I
Z
T
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D
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T
T
R
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H
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L
E
X
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R
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O
R
A

R
R
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F
E
A
I
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A
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Z
M
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S
V
J
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E
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N
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V
M
P
U
E

N
Y
B
E
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R
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J
V
E
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F
V
G
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D
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I
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J
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D
X
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S
O
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E
C
I
R
N
W
X
N
D
U
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A
E
A
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S
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E
J
O
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A
S
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O
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PASATEMPOS

SUDOKU PREVENCIÓN
Enche toda a cuadrícula de 9x9 celas sen repetir ningún equipo de protección individual en ningunha fila,
columna ou subcuadrícula de 3x3.

4.- Funda

7.- Arnés

2.- Luvas

5.- Botas

8.- Protector Auditivo

3.- Lentes

6.- Pantalla

9.- Máscara

A solución aos pasatempos publicarase no seguinte número

1.- Casco

SOLUCIÓNS AOS PASATEMPOS DO NÚMERO ANTERIOR
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