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L’augment constant dels trastorns musculoesquelètics (TME) als països industrialitzats i 
les importants conseqüències individuals i professionals que en deriven, els han convertit en 
una de les malalties sobre les quals més s’ha escrit en els últims anys. Segons dades reco-
llides pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, el 2011 es van declarar 12.981 malalties 
professionals i 197.381 accidents de treball amb baixa per TME.

Són processos que afecten principalment les parts toves de l’aparell locomotor: músculs, 
tendons, nervis i altres estructures pròximes a les articulacions; es tracta de mals complexos 
en què poden influir diversos factors de risc, i s’ha de distingir entre els que apareixen en 
l’àmbit laboral, com la manipulació manual de càrregues, el treball prolongat en postures 
forçades i els moviments repetitius, i els que s’originen en entorns aliens a aquest, com la 
vida sedentària, la pràctica de determinats esports, els accidents de repercussió muscu-
lar, el deteriorament per l’edat, les patologies degeneratives, els esforços en la realització 
d’activitats de la vida privada o en les males postures que s’adopten en el temps d’oci i 
descans, entre altres.

Tanmateix, malgrat la dificultat d’establir la relació causal entre els seus símptomes i 
l’activitat professional, es tendeix a identificar tots els TME amb l’àmbit laboral. Per tant, és 
imprescindible una identificació correcta de l’origen del dany per poder prevenir-lo oportu-
nament i adequadament, així com controlar-lo i, en la mesura que sigui possible, eliminar-lo, 
sense haver de responsabilitzar l’empresari d’aquells supòsits que excedeixen de la seva 
capacitat d’organització i control.

A més de les conseqüències que deriven per a l’individu amb l’aparició d’aquest tipus 
de trastorns, s’han de tenir presents les conseqüències que s’ocasionen per a les empreses, 
no només pels costos directes i indirectes que generen aquestes patologies, sinó també 
per l’impacte en el seu funcionament, la qual cosa dificulta el manteniment dels nivells de 
productivitat i qualitat, així com per a la societat en general per les despeses mèdiques i les 
prestacions a càrrec de la Seguretat Social.

Els TME són un problema complicat, contra el qual s’ha de lluitar no només en la for-
mulació de polítiques i activitats preventives en l’àmbit laboral, sinó també en el de la vida 
quotidiana. En l’empresa s’han d’identificar, per avaluar-los, els riscos que poden derivar en 
TME, amb la finalitat de proposar i adoptar les mesures preventives adequades a fi d’evitar-
los. En aquest sentit cal assenyalar que les empreses espanyoles, a la vegada que han anat 
integrant la prevenció de riscos laborals en les seves organitzacions, han fet grans esforços 
en l’actuació preventiva en aquesta matèria, lluitant contra l’aparició de TME més eficaç-
ment i evitant en la mesura del possible la seva incidència, i per fer-ho, han utilitzat els 
coneixements i avenços tècnics necessaris.
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La Federació Astuariana d’Empresaris (FADE) 
analitza la responsabilitat dels 
comandaments intermedis en la 
prevenció de riscos laborals

La Federació Asturiana d’Empresaris (FADE) 
ha organitzat una jornada per estudiar la respon-
sabilitat dels comandaments intermedis de les 
empreses en la prevenció de riscos laborals.

Durant la sessió es van tractar assumptes so-
bre quines responsabilitats en prevenció afecten 
els comandaments intermedis, en quina mesura 
una empresa és responsable si es produeix un 
accident laboral en el qual ha estat implicat un 
treballador amonestat per aquesta i si un coman-
dament intermedi pot ser designat com a recurs 
preventiu de manera obligatòria.

Van obrir la trobada la directora de l’Institut 
Asturià de Prevenció de Riscos Laborals, 
Miryam Hernández, i el secretari general de 
FADE, Alberto González.

En el debat van intervenir el professor titular 
de dret del treball de la Universitat d’Oviedo, 
Luis Antonio Fernández Villazón; la fiscal es-
pecialitzada en sinistralitat laboral del Tribu-
nal Superior de Justícia d’Astúries, Esperanza 
González Avella; i la fiscal en cap de la Fiscalia 
d’Àrea de Gijón, Rosa María Álvarez, entre al-
tres.

L’Associació de la Rioja d’Agricultors i Ramaders (ARAG- 
ASAJA) i el Govern de La Rioja posen en marxa un servei 
de prevenció de riscos laborals mancomunat

El Govern de La Rioja i l’Associació de la Rioja 
d’Agricultors i Ramaders (ARAG-ASAJA) acaben de 
presentar un nou servei de prevenció de riscos labo-
rals posat en marxa per l’associació agrària amb la 
col∙laboració de l’executiu regional i l’Institut de la 
Rioja de Seguretat i Salut Laboral (IRSAL).

Aquest servei té com a objectiu estendre la cul-
tura preventiva entre totes les empreses del sector 
agrícola i ramader associades a ARAG-ASAJA, per 
garantir el compliment de la normativa en matèria 
de prevenció de riscos laborals i aconseguir mini-
mitzar la sinistralitat en el sector.

El Servei de Prevenció Mancomunat es forma 
entre empreses d’un mateix sector, en aquest cas, 
agricultors i ramaders, per organitzar els recur-
sos necessaris per al desenvolupament de les ac-
tivitats preventives en matèria de riscos laborals, 
ja que, l’agricultor, com qualsevol altre empresa-
ri, ha de complir l’obligació legal en matèria de 
prevenció.

Aquest servei, denominat ARAG-Prevenció, as-
sessorarà i informarà tant l’empresa com els tre-
balladors en tot el que té relació amb la prevenció 
de riscos laborals, en funció de la tasca específica 
que realitzi i els treballadors que contracti. Per a 
això disposarà d’un equip d’especialistes que aju-
darà els agricultors i treballadors del sector en les 
tasques de gestió de la prevenció.

El servei, que es començarà a oferir als socis 
de l’organització agrària, estarà constituït per dos 
tècnics superiors en prevenció de riscos laborals i 
tindrà el suport tècnic de tot el personal d’ARAG-
ASAJA. Els tècnics tenen les tres especialitats: se-
guretat en el treball, higiene industrial i ergonomia 
i psicosociologia.

El servei mantindrà informada la Conselleria 
d’Indústria, Innovació i Ocupació del Govern de 
La Rioja, com a autoritat laboral, de les empre-
ses que el constitueixen i del grau de participació 
d’aquestes.
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En marxa una 
guia per millorar 
l’ergonomia en el 
sector de la fusta

El mes juliol va tenir lloc a Ma-
drid la reunió de seguiment del 
projecte «Guia per a la millora 
de les condicions ergonòmiques 
en llocs de treball del sector de 
la fusta i el moble» en què par-
ticipa la Confederació Espanyola 
d’Empresaris de la Fusta, Confe-
madera. En el projecte, finançat 
per la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales (FPRL 
IS-0125/2011), també hi partici-
pen l’Institut de Biomecànica de 
València, IBV, la Federació Estatal 
de Construcció, Fusta i Afins de 
CCOO (Fecoma-CCOO) i Metall, 
Construcció i Afins, Federació Es-
tatal (MCA-UGT).

Tot i que els avenços tecnolò-
gics han fet que la maquinària i els 
processos productius assoleixin 
un alt grau d’automatització de 
la producció, que s’estén a totes 
les branques d’activitat d’aquest 
sector, les màquines tradicionals 
segueixen conservant un espai 
important en les empreses que 
treballen la fusta. D’altra banda, 
el tipus de producció de les mi-
cropimes, en què la majoria dels 
casos no hi ha grans lots i es tre-
balla sota comanda, no fa pos-
sible ni viable l’automatització. 
Altres característiques que propi-
cien, encara més, aquesta situa-
ció són: l’alt grau de flexibilitat, 
l’heterogeneïtat dels productes 
(fins i tot en alguns casos són 
productes únics i singulars), la 
rapidesa de resposta necessària 
en alguns casos, etc.

Els treballadors d’aquestes 
empreses han de desenvolupar 
moltes tasques diferents, amb 
una alta variabilitat al llarg d’una 
mateixa jornada laboral, en què 
es dóna un alt grau de rotació 
entre màquines i tasques. Els 
treballadors no estan assignats 
a una operació o màquina, sinó 
que han de conèixer i operar en 
gairebé totes les màquines. Un 
altre aspecte és la mobilitat, de 
vegades són els mateixos treba-
lladors del taller els qui surten a 
fer tasques de mesura i muntat-
ges fora del centre de treball.

Pel que fa al tipus de càrre-
ga física, es tracta en la majo-
ria dels casos de llocs de treball 
en posició dempeus amb requi-
sits de mobilitat i requeriment 
d’aplicació de forces. La majoria 
comporta la manipulació ma-
nual de càrregues, el pes de les 
quals varia en funció del produc-
te i empresa, i en molts casos 
també es donen desplaçaments 
amb transport de material. Els 
sobreesforços ocasionats per la 
càrrega física a la qual és sot-
mès el sistema musculoesque-
lètic comporten un alt percen-
tatge de baixes.

Es fallen els 
«Premis CAEB 
2012 a les 
bones 
pràctiques 
empresarials 
en prevenció 
de riscos 
laborals»

Les empreses Amer 
e Hijos, Estel Ingeniería 
y Obras, Meliá Hoteles, i 
Servicios Técnicos Portua-
rios han estat guanyadores 
dels «Premis CAEB 2012 
a les bones pràctiques 
empresarials en prevenció 
de riscos laborals» convo-
cats per la Confederació 
d’Associacions Empresa-
rials de Balears (CAEB), 
amb el finançament de la 
Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales, 
per reconèixer la labor de 
les companyies en matèria 
de seguretat laboral.

L’acte de lliurament, 
que va tenir lloc el 22 
d’octubre, va ser presentat 
pel president de la CAEB, 
Josep Oliver; la secretària 
autonòmica de Promoció 
Empresarial i Ocupació, 
Lourdes Cardona, i el di-
rector gerent de la Funda-
ción para la Prevención de 
Riesgos Laborales, Pedro 
Montero. Prèviament al 
lliurament, el catedràtic de 
dret del treball i de la Se-
guretat Social de la Facul-
tat de Dret d’ESADE (URL), 
Salvador del Rey, va impar-
tir una ponència sobre la 
legislació vigent en preven-
ció de riscos laborals.
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Nova campanya de l’Agència 
Europea per a la Seguretat 
i la Salut en el Treball: 
«Treballar millor durant més temps»

2012 és l’«Any europeu de 
l’envelliment actiu», o dit en tota 
la seva extensió, l’«Any europeu 
de l’envelliment actiu i de la so-
lidaritat intergeneracional». A 
Europa tenim una població enve-
llida, ja que la nostra expectativa 
de vida és més llarga que la de les 
generacions precedents. De mi-
tjana, vivim vuit anys més que el 
1960, amb tendència a l’alça.

Això és una bona notícia. Tan-
mateix, si tenim en compte la 
baixa taxa de naixements de les 
últimes dècades, tenim un patró 
que es repeteix i s’estén per tot el 
món desenvolupat: més població 
de més edat en termes absoluts, 
i una proporció molt més elevada 
quant a la població total.

Dit d’una altra manera, la po-
blació a Europa està envellint rà-
pidament. El 2010 el nombre de 
persones de més de 65 anys era 
una mica superior a 87 milions, el 
17,4% de la població total. Si es 
compara amb les xifres de 1985, 
veiem que en aquella època hi ha-
via 59,3 milions de persones de 
més de 65 anys, un 12,8% en to-
tal. El pronòstic és que aquestes 
xifres augmentin encara més en 
relació amb la població en edat 
de treballar, i es doblin per al 
2060. Això suposa un repte, però 
també una oportunitat d’aprofitar 
l’experiència i les aptituds de les 
persones grans.

Com va assenyalar László 
Andor, comissari europeu 
d’Ocupació, Afers Socials i Inclu-
sió: «La clau per emprendre els 

reptes que comporta una pro-
porció cada vegada més gran de 
població d’edat avançada en les 
nostres societats la trobem en 
l’envelliment actiu: animar les 
persones grans que segueixin 
sent productives, treballar més 
temps i jubilar-se més tard, que 
s’impliquin en treballs voluntaris 
una vegada jubilades i que portin 
una vida saludable i autònoma».

Per això la importància de 
l’«Any europeu de l’envelliment 
actiu», que es va iniciar el gener 
a Copenhaguen. El seu objectiu 
és sensibilitzar la societat per-
què prengui consciència que les 
persones grans poden seguir 
contribuint-hi i animar les auto-
ritats responsables que ajudin de 
forma activa les persones d’edat 
avançada. Envelliment actiu sig-
nifica envellir amb bona salut, 
seguir vivint de forma indepen-
dent i participar totalment en la 
societat. Una part fonamental del 
que s’ha dit inclou fer tot el pos-
sible perquè les nostres persones 
grans romanguin sanes durant 
més temps dins del mercat labo-
ral. Actualment, la taxa de treba-
lladors entre 55 i 64 anys és de 
menys d’un 50% a l’Europa dels 
27.

Està contenta la població amb 
aquest augment de la presèn-
cia de gent gran en el mercat 
laboral? Segons una recent en-
questa d’opinió realitzada per 
l’eurobaròmetre sembla ser que 
sí. El 61% dels europeus, per 
exemple, opina que s’ha de per-
metre que les persones segueixin 

treballant després de l’edat de 
jubilació legal i un terç manifes-
ta estar disposat a fer-ho després 
d’haver arribat a l’edat amb dret 
a gaudir de la pensió.

Les enquestes també mostren 
una gran conscienciació sobre 
la importància de la seguretat i 
salut ocupacional (OSH), davant 
la qüestió de si els grans han de 
treballar més temps. La segona 
«Enquesta europea d’opinió per a 
la seguretat i salut ocupacional», 
encarregada recentment a Ipsos 
MORI, mostra que el 87% de la 
població de tot Europa creu que 
és important una bona seguretat 
i salut si les persones grans han 
de treballar més temps abans de 
jubilar-se, i fins i tot per al 56% 
era una qüestió «molt impor-
tant». Tanmateix, d’acord amb 
l’enquesta de l’eurobaròmetre, 
molts europeus també pensen 
que les condicions en els seus 
llocs de treball no els permetran 
seguir fent-ho quan envelleixin: 
només quatre de cada deu (el 
42%) es considera capaç de se-
guir efectuant la mateixa feina 
que realitza actualment fins a 
arribar als 65 anys o més, men-
tre que el 17% creu que no podrà 
seguir fent-la quan arribi als 59 
anys. Més de la meitat va mani-
festar que considerava que els 
seus llocs laborals no estaven 
adaptats a les necessitats de les 
persones grans.
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ENTREVISTA A JUAN VAQUERO VILAS
Cap del Departament de Seguretat 
i Medi Ambient d’Acerinox, S.A.

Acció Preventiva (AP).- Avui 
dia es disposa de resultats 
d’R+D+i que faciliten àmplia-
ment la gestió de la prevenció 
de riscos laborals en les em-
preses. Estan generalitzats l’ús 
i l’aplicació d’aquestes eines 
R+D+i a Espanya?

A Acerinox les hem desenvolu-
pat. En concret, en la millora en 
el treball de la fabricació del re-
fractaris en acereria. Aquests re-
fractaris estan compostos d’uns 
maons d’un pes considerable, i 
històricament han estat la causa 
i l’origen dels problemes mus-
culoesquelètics. La utilització 
d’aquest tipus de dispositius ens 

ha permès desenvolupar un pro-
jecte bastant interessant, amb 
el qual hem aconseguit dismi-
nuir radicalment els problemes 
d’aquesta índole en aquesta 
secció.

AP.- Les lesions musculoes-
quelètiques són freqüents en 
la fabricació d’acer. Malgrat 
la introducció de sistemes de 
mecanització i innovacions tec-
nològiques concretes, segueix 
sent necessària la manipulació 
manual en processos comple-
xos i repetitius. Es té en compte 
l’ergonomia en el disseny dels 
nous equips sobre la base de 
l’estudi de les necessitats físi-

ques i psíquiques del treball?

Hem modificat d’una manera 
important la forma de treballar 
en la secció de refractaris. A part 
d’això, fa ja una sèrie d’anys es van 
fer unes modificacions importan-
tíssimes en tot el que són els pupi-
tres i les cabines de comandament. 
Cal tenir en compte que les nostres 
línies de treball són d’unes dimen-
sions molt importants. Una línia 
clàssica, com són la recuita i el de-
capatge, es tracta d’instal∙lacions 
de tres-cents metres de longitud 
amb cinc o sis operadors. Aquests 
operadors treballen en unes cabi-
nes; és a dir, no estan actuant direc-
tament sobre la línia. Així doncs, el 

INICIATIVES TEMÀTIQUES

JUAN VAQUERO VILAS. ACERINOX, S.A.



«La utilització 
d’[R+D+i] ens 

ha permès 
desenvolupar 

un projecte [...] 
amb el qual 

hem aconseguit 
disminuir radi-

calment els pro-
blemes [TME] 

en aquesta 
secció»
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que es va fer al seu moment va ser 
adequar totes aquestes cabines des 
del punt de vista ergonòmic. Es van 
fer canvis notables en el que són les 
posicions de manetes, pantalles de 
visualització… que ja s’han modifi-
cat en tota la fàbrica.

AP.- Hi ha diferents mètodes 
d’avaluació per a la detecció de 
factors de risc ergonòmic en els 
llocs de treball: RULA, OWAS, 
REBA, NIOSH, taules de SNOOK i 
CIRIELLO, Guia tècnica de l’INSHT, 
JSI, CHECK LIST OKRA i FANGER. 
Quins d’aquests s’utilitzen a ACE-
RINOX?

El mètode d’avaluació que nosal-
tres hem utilitzat és el de l’Institut 
Nacional de Seguretat i Higiene en 
el treball (INSHT). Existeixen dife-
rents mètodes d’avaluació, però 
hem comprovat que, en la majoria 
dels casos, no són aplicables per al 
nostre problema en concret. A més, 
utilitzar el mètode preconitzat per 
l’INSHT té un avantatge per a nosal-
tres, d’alguna manera és el mètode 
reconegut per les autoritats compe-
tents.

AP.- Han detectat algunes limi-
tacions en els mètodes que han 
examinat?

No gaires. Aquesta fàbrica té un 
avantatge important, el treball està 
molt automatitzat, amb la qual cosa 
el personal que està treballant en 
planta no està sotmès a una càrrega 
d’estrès important. Els processos ja 
estan molt automatitzats. En qual-
sevol cas, Acerinox des de fa uns 
quants mesos està desenvolupant 
un estudi psicosocial i valorant la 
situació de cadascun del llocs de 
treball.

AP.- La rotació, basada en 
l’intercanvi sistemàtic dels treba-
lladors en els llocs de treball, és 
concloent pel que fa a la millora 
de les condicions ergonòmiques en 
què desenvolupen la seva tasca?

Es tracta d’una eina important 

que hem utilitzat extensament, 
amb les limitacions que té. És a dir, 
si tenim una persona amb algun 
problema, i no pot fer un tipus de 
moviment concret perquè té algu-
na limitació, es busca a quina altra 
part de la fàbrica es pot adequar. 
Però, arriba un moment que té un 
límit. És a dir, el problema arriba 
quan l’empleat té una petita limi-
tació en el moviment, per exemple 
aixecar el braç a més d’una alçària 
determinada. Això no deixa de ser 
una siderúrgia i, encara que no hi 
ha grans problemes de trastorns 
musculoesquelètics, cal realitzar 
algun tipus de moviment, per petit 
que sigui: moure vàlvules, treballar 
amb manetes… I tot i que no són 
esforços importants, es necessita 
una llibertat de moviment.

AP.- Em podria dir exemples de 
bones pràctiques en matèria de 
TME dutes a terme a ACERINOX?

El millor exemple de bona pràc-
tica que hem desenvolupat a Aceri-
nox és el que es refereix al treball 
refractari. Encara més, ha estat re-
conegut a escala nacional. Nosal-
tres participem intensament en els 
treballs de la nostra organització, 
que és la Unió Nacional d’Empreses 
Siderúrgiques (UNESID) i estem 
desenvolupant una sèrie de pro-
jectes conjuntament amb diverses 
empreses siderúrgiques nacionals. 
L’any passat, en un congrés que 
hi va haver sobre problemes mus-
culoesquelètics, vam presentar el 
treball de l’automatització en la 
confecció dels refractaris, en el 
de convertits i en el forn elèctric. 
Va ser molt ben rebut pels nostres 
col∙legues, ja que és una solució a 
un problema que té tot el sector de 
la siderúrgia.

«A més, utilit-
zar el mètode 

preconitzat per 
l’INSHT té un 
avantatge per 
a nosaltres, 

d’alguna mane-
ra és el mètode 
reconegut per 
les autoritats 
competents»
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PROJECTES CEOE - FUNDACIÓN PRL

PROJECTES IMPULSATS PER CEOE I 
FINANÇATS PER LA FUNDACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES

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

S’ultima l’anàlisi estadística de la informació 
sol∙licitada de les empreses en el treball de camp 
desenvolupat el 2011. Com ja es descrivia en 
l’informe anterior, s’ha efectuat un tractament esta-
dístic descriptiu, en una primera fase, i una anàlisi 
més profunda de caràcter inferencial i s’ha obtin-
gut d’aquesta forma informació agrupada per cos-
tos per treballador i any, tant per a inversions en 
matèria de prevenció de riscos laborals com per a 
costos derivats dels accidents de treball i malalties 
professionals.

Se segueix aprofundint en els informes de les 
empreses participants en l’estudi i la seva compara-

ció amb la base de dades total de la mostra.

Pel que fa a la fase de l’estudi qualitatiu, s’està 
treballant en l’anàlisi de la informació per identificar 
i analitzar diversos exemples de bones pràctiques 
en matèria de PRL en empreses i poder-les compar-
tir i difondre entre el teixit empresarial espanyol mi-
tjançant els informes finals de l’Acció.

Simultàniament, s’estan concloent els prepara-
tius per a la jornada de presentació de resultats de 
l’estudi que se celebrarà el proper 21 de novembre 
a la seu de CEOE.

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

En l’actuació Difusió del Programa PCAE, s’han 
celebrat els dies 16 i 25 d’octubre, a la seu cen-
tral de CEOE, les jornades de presentació del Pro-
grama de coordinació d’activitats empresarials; es 
preveuen, en les dates de 15 i 22 de novembre, no-
ves sessions a les seus de la Federació de Huelva 
d’Empresaris (FOE), a Huelva, i de la Confederació 
d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB), a 
Palma de Mallorca.

L’Assistència tècnica per a empreses ha conti-
nuat la seva labor amb 44 visites en les quals es va 
informar en les empreses corresponents sobre les 
utilitats i els avantatges de l’eina.

En el còmput total d’empreses registrades en el 
PCAE, s’ha arribat a la xifra de 675, i s’han creat un 
total de 465 centres de treball en els quals s’aplica 
el Programa de coordinació d’activitats empresa-
rials.

AGÈNCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS 
INFORMATIVES SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. DI-0006/2011

El procés d’actualització del portal www.av.prl.
ceoe.es segueix desenvolupant-se amb nous contin-
guts i millores funcionals.

El calendari de presentacions de l’Agència Vir-
tual, en col∙laboració amb les organitzacions territo-
rials i sectorials de CEOE, afegeix noves jornades que 
se celebraran a Huelva i Balears els propers dies 15 
i 24 de novembre, i Jerez i Santiago de Compostel∙la 

pendents de fixar data.

S’ha redactat el pla de mitjans de la campanya 
de l’Agència Virtual prevista en aquest exercici. Un 
mix de suports convencionals en el mitjà «revistes 
professionals» i suports digitals de capçaleres te-
màtiques configuren la campanya de publicitat que 
s’ha iniciat el mes de setembre.
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ANÀLISI DE LA PERCEPCIÓ EMPRESARIAL EN MATÈRIA D’IDENTIFICACIÓ 
I AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS. OBSERVACIÓ SOBRE CRITERIS I 
NECESSITATS METODOLÒGICS. DI-0007/2011

S’ha procedit a l’anàlisi de la part qualitativa de 
l’estudi en el qual van participar experts professio-
nals de mútues, organitzacions empresarials i em-
preses de diferents sectors.

Totes les activitats d’aquesta Acció se centren 
en la convocatòria del proper dia 24 de novembre 
en què es donaran a conèixer els resultats d’aquest 
projecte, i el programa del qual s’ha estructurat 
amb la participació de coneguts especialistes en 
dos grans epígrafs que contextualitzen l’objecte del 
projecte: «La percepció de riscos psicosocials des de 
la perspectiva de les mútues i serveis de prevenció» 
i «Prevenció de riscos psicosocials en els sectors de 

serveis per a la dependència, telecomunicacions i 
transports».

Es compta amb la participació de coneguts pro-
fessionals dels sectors esmentats: Montserrat No-
riega de Francisco, directora de l’Àrea Sanitària de 
Medicina de Diagnóstico y Control, S.A. (MEDYCSA); 
José Niño Escalante. Àrea de Prevenció. FREMAP; 
Alicia Azaña Diz, secretària general de l’Associació 
d’Empreses de Serveis per a la Dependència (AES-
TE); Concepción Martín de Bustamante, directora 
del Servei Mancomunat de Prevenció de Telefónica i 
Zulema García Arroyo, responsable de Prevenció del 
Grupo Ruiz.

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

Es conclouen l’actualització i la millora de la web 
www.prl.ceoe.es, a més de la modificació i adaptació 
del document explicatiu de les noves funcionalitats. 
Igualment, pel que fa als continguts i funcionalitats 
de la comunitat virtual www.covi.prl.ceoe.es.

Del calendari previst d’esdeveniments per a la di-
vulgació de la prevenció de riscos laborals, se n’han 
celebrat dues trobades importants amb una assis-
tència notable de professionals.

«La formació en prevenció de riscos laborals en 
l’àmbit empresarial» i «Present i futur de la gestió 
de la malaltia professional» van ser els temes que es 
van tractar en sengles sessions, celebrades el 26 de 
setembre i 30 d’octubre respectivament.

Tanquen l’agenda d’enguany els actes se-
güents:

28.11.2012. «Gestió eficaç de la prevenció de 
riscos laborals en l’entorn empresarial».

29.11.2012. «Trobada de directors de comunica-
ció de les organitzacions associades a CEOE. Difu-
sió de les bones pràctiques preventives a Internet i 
xarxes socials».

10.12.2012. «Trobada de responsables de PRL 
de les empreses associades a CEOE. Difusió de les 
bones pràctiques preventives empresarials a Inter-

net i xarxes socials».

En les dues reunions amb els Dircom i respon-
sables de Prevenció de Riscos Laborals de les orga-
nitzacions associades a CEOE, s’analitzaran quines 
són les fases que s’han de desenvolupar per realitzar 
una estratègia «social media marketing». Es tracta, 
en última instància, d’aprofitar la potencialitat del 
bon ús de les xarxes socials, així com de totes les 
eines que ofereixen les contínues innovacions tecno-
lògiques que puguin contribuir al benefici de tota la 
comunitat empresarial.

Previ a la realització del vídeo divulgatiu dels ser-
veis i productes prestats pels departaments tècnics 
de prevenció de riscos laborals de les organitza-
cions empresarials associades a CEOE, s’ha aprovat 
en aquestes dates el guió tècnic del projecte.

S’ultima l’execució del pla de mitjans en les ca-
pçaleres professionals de les organitzacions empre-
sarials associades a CEOE i altres capçaleres profes-
sionals privades.



12

PUNT DE VISTA

ELS TRASTORNS 
MUSCULOESQUELÈTICS: 
IDENTIFICACIÓ 
I PREVENCIÓ

«UN LLOC DE TREBALL TÉ DIFERENTS TASQUES I EN CADA TASCA DIVERSOS FACTORS DE RISC 
PRESENTS. ÉS FONAMENTAL QUE EL MÈTODE... S’ADOPTI I S’ESCULLI EN FUNCIÓ DEL FACTOR DE 
RISC I NO EN FUNCIÓ DEL LLOC DE TREBALL»

ELS TRASTORNS MUSCU-
LOESQUELÈTICS: IDENTIFICA-
CIÓ I PREVENCIÓ

Els trastorns musculoesque-
lètics (TME) constitueixen el 
problema de salut laboral més 
comú a la Unió Europea (UE). 
En l’àmbit empresarial, es posa 
l’accent a identificar i combatre 
els factors de riscos d’aquestes 
patologies.

Javier Gortázar Obieta, direc-
tor de Prevenció i Salut Laboral 
d’Altadis, creu que «La identifi-
cació dels factors de risc s’està 
realitzant de manera adequada ja 
que l’Institut Nacional de Segure-
tat i Higiene del Treball (INSHT) 
ens proporciona eines vàlides». 
Juan José Muñoz Benito, director 
del Departament de Prevenció de 
Riscos Laborals de Bankia, coin-
cideix en aquest sentit i li «sem-
bla una eina completíssima i cla-
ra […] la «Llista de comprovació 
ergonòmica» o el «Manual per a 

l’avaluació i prevenció de riscos 
ergonòmics i psicosocials en la 
PIME (...)».

Hi ha unanimitat en termes 
generals sobre l’avaluació de 
riscos, però no s’oculten alguns 
problemes. Javier Gortázar Obie-
ta declara que «No és el mateix 
treballar, fisiològicament parlant, 
amb gent jove, que amb dones 
de cinquanta-cinc anys. Per des-
comptat, a part del factor físic, 
creiem que hi ha altres factors 
d’organització».

José Antonio Herranz Cid, 
gerent del Servei de Prevenció 
Mancomunat d’Ezentis, consi-
dera que «L’ideal seria disposar 
d’una història clínica comuna 
del treballador, perquè els met-
ges del Servei Nacional de Salut, 
mútues i Sistema Públic de Sa-
lut, poguessin en tot moment te-
nir la informació dels riscos per 
malaltia professional als quals 
està exposat el treballador i així 

poder catalogar i valorar aquest 
tipus de contingències amb més 
objectivitat».

A Espanya s’observa que els 
índexs de sinistralitat laboral 
s’han reduït, en termes generals, 
en més un 50%, i aquest fet es 
reflecteix en les empreses. Carlos 
Senz Rieger, coordinador del Ser-
vei de Prevenció Mancomunat de 
Meliá, així ho expressa: «La pato-
logia osteomuscular per accident 
de treball s’ha reduït els últims 
anys un 38% en el nostre grup, 
a causa de l’adopció de mesures 
tècniques i accions de formació 
específiques per reduir o prevenir 
l’adopció de postures forçades. 
En alguns casos, també mesures 
organitzatives», i remarca que 
«També s’ha treballat de forma 
multidisciplinària, en què els dife-
rents departaments del grup han 
contribuït per cercar millores».

La teoria de la rotació en el 
lloc de treball sembla que no és 
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fàcil portar-la a la pràctica. Javier 
Gortázar Obieta diu que «El pro-
blema sorgeix quan hi ha un cas 
de trastorn musculoesquelètic i 
hem d’encaixar la persona en un 
altre lloc diferent. Les empreses 
petites ho tenen difícil per la di-
ficultat que comporta canviar la 
persona de lloc de treball. I des-
prés és molt difícil garantir que 
un lloc de treball no generi un risc 
afegit».

Carlos Senz Rieger destaca 
que «No només, per a les bai-
xes per un accident a causa d’un 
TME, sinó també per a aquells 
treballadors fixos discontinus que 
interrompen la seva activitat des-
prés d’un determinat període de 
temps».

Juan José Muñoz Benito, quan 
li preguntem quins aspectes cal-
dria incloure en una possible Di-
rectiva que posi al dia la legislació 
sobre els TME, manifesta que «hi 
ha una necessitat bàsica, que és 
reconèixer la realitat en què ens 
trobem, i aquesta realitat no és 
altra que, d’una banda, no es pot 
perdre competitivitat i, de l’altra, 
la prolongació de la vida laboral. 
Sobre la base d’aquestes dues 
premisses crec que […] preveure 
situacions de noves tecnologies, 
noves formes de treball, noves or-
ganitzacions de treball… són im-
portants per a la prevenció, de la 
mateixa manera que preveure la 
promoció de la salut (…)».

ELS MÈTODES D’AVALUACIÓ

Hi ha diverses opinions sobre 
diferents mètodes per a l’avaluació 
de riscos. OKRA, NIOSH, OWAS, 
JSI o la Guia d’INSHT són ava-
luats, valgui la redundància, pels 
entrevistats. Segons Juan José 
Muñoz Benito, «La Guia tècnica 
de l’INSHT n’aporta una descrip-
ció detallada. De fet, en el model 
d’avaluació de riscos de Bankia, 
hem analitzat tots els mètodes, 
però hem considerat de manera 
molt particular el de la Guia de 

l’INHST». Javier Gortázar Obieta, 
declara que «Nosaltres utilitzem 
molt els mètodes OKRA per als 
moviments repetitius i el NIO-
HS per al maneig de càrregues. 
A més d’això, tenim les normes 
UNE per a la seguretat en màqui-
nes en relació amb les postures 
que cal adoptar en el seu ma-
neig». José Antonio Herranz Cid 
creu que «en principi, tots els 
mètodes tenen el seu abast i, 
algun d’aquests, les seves limi-
tacions. Per exemple, OWAS perd 
fiabilitat a l’hora d’avaluar els 
riscos per moviments repetitius 
en zones d’extremitats superiors, 
com ara el coll o les espatlles. 
JSI, pràcticament, està limitat 
per a l’avaluació dels riscos er-
gonòmics per a moviments repe-
titius en posició asseguda (…)». 
Carlos Senz Rieger puntualitza 
que «En principi, aquesta gran 
varietat de mètodes ens permet 
afinar en els resultats que estem 
buscant per proposar una solu-
ció raonada, i sobretot, buscar 
quina és la mesura correcta; és a 
dir, centralitzar i focalitzar on hi 
ha el problema per poder actuar 
de manera correcta».

José Antonio Herranz Díaz 
considera, igualment, que 
«L’avaluació d’un lloc de treball 
sol requerir l’aplicació de diver-
sos mètodes simultanis. Un lloc 
de treball té diferents tasques i 
en cada tasca diversos factors de 
riscos presents. És fonamental 
que el mètode s’adopti i s’esculli 
en funció del factor de risc i no 
en funció del lloc de treball».

BONES PRÀCTIQUES

Carlos Senz Rieger considera 
que en la tasca de prevenció de 
riscos, en general, i en la preven-
ció dels TME, en particular «Una 
de les bones pràctiques ha estat 
la col∙locació de llits elevadors 
articulats. Una altra de les me-
sures que busquem és la millo-
ra contínua dels elements que 
estem utilitzant en els nostres 

equips: reemplaçament de ca-
rros, modificació de diàmetres de 
rodes, anàlisis específiques de ca-
dascun d’aquests. Busquem sem-
pre les últimes tecnologies que es 
poden adoptar. Recentment hem 
rebut un premi a la bona pràctica 
per part de la CAEB i de la Funda-
ció per a la Prevenció d’Accidents 
(sic), en la qual tenim desenvolu-
pat un portal de salut laboral que 
es troba dins del portal del grup. 
En aquest, qualsevol treballador 
pot accedir-hi i trobar-hi totes les 
campanyes informatives, consells 
per millorar el seu lloc de treball, 
suggeriments que pugui fer».

José Antonio Herranz Cid re-
marca que «A Ezentis la principal 
mesura preventiva davant dels ris-
cos ergonòmics es va adoptar fa 
dos anys quan la direcció va deci-
dir el canvi d’oficina. Es va apro-
fitar aquest trasllat per canviar la 
totalitat del mobiliari, dels llocs 
de treball amb ús de pantalles de 
visualització de dades, i es van 
dissenyar aquests nous llocs sota 
criteris tècnics ergonòmics».

Per la seva banda, Juan José 
Muñoz Benito destaca que «La 
primera actuació global va ser 
desencastar les pantalles de vi-
sualització de dades dels caixers 
automàtics, intervenir en el dis-
seny dels programes d’execució 
de la dinàmica de les oficines i el 
canvi de pantalles de visualització 
de dades dels monitors a panta-
lles planes».
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Els trastorns musculoesque-
lètics (TME) constitueixen el pro-
blema de salut laboral més comú 
a la Unió Europea. Em podria dir 
si s’està donant la resposta ade-
quada per identificar i mitigar 
els factors de risc vinculats als 
TME en els entorns de treball?

La identificació dels factors 
de risc s’està realitzant de ma-
nera adequada, ja que l’INSHT 
ens proporciona eines vàlides. La 
mitigació és més complicada, ja 
que el fet normal és que s’hagi 
de modificar el procés productiu 
i això és molt costós. Per això, 
sempre cal fer-ho en origen, fent 
ergonomia preventiva. Els nostres 
enginyers, a l’inici d’un nou pro-
jecte, han de realitzar una avalua-
ció prèvia de riscos en què també 
inclouen els ergonòmics. Des de 
l’àrea de prevenció, els assesso-
rem sobre com aconseguir la mi-
llor solució.

AP.- La manipulació manual 
de càrregues, el treball en pos-
tures prolongades i forçades i els 
moviments repetitius represen-
ten factors de risc vinculats als 
TME. Existeixen factors de risc 
no biomecànics?

Per descomptat que existeixen 
factors de risc no biomecànics. 
De l’estat fisiològic de la perso-
na, del seu estat físic o psíquic, 
condicions ambientals del lloc 
de treball, temperatura o humi-
tat i, per descomptat, factors 
d’organització, torns, durada del 
treball, etc.

AP.- S’ha generat un debat 
important entorn dels factors 
de risc associats amb trastorns 
musculoesquelètics, ja que el 
seu abast és molt complex atès 
que convergeixen factors físics, 
psicosocials i organitzatius. Des 
del seu punt de vista, quins són 
els principals factors?

El factor físic és el més im-
portant ja que condiciona certes 
tasques. No és el mateix treba-
llar, fisiològicament parlant, amb 
gent jove que amb dones de cin-
quanta-cinc anys. Per descomp-
tat, a part del factor físic, creiem 
que els factors d’organització 
són fonamentals: la durada de 
l’esforç, la seva intensitat o tam-
bé el fet que puguem tenir o no 
ajudes mecàniques o utilitzar 
l’ergonomia preventiva.

AP.- Són molts i molt diver-
sos els mètodes que es poden 
aplicar per dur a terme una 
anàlisi de les situacions de risc 
musculoesquelètic. Hi ha algun 
mètode reconegut per alguna 
instància internacional sobre la 
fiabilitat dels resultats obtin-
guts?

Nosaltres utilitzem molt els 
mètodes OKRA per als movi-
ments repetitius, el NIOHS per 
al maneig de càrregues. A més 
d’això, tenim les normes UNE 
per a la seguretat en màquines 
en relació amb les postures que 
cal adoptar en el seu maneig.

AP.- Quina creu que és la si-
tuació en què es troba la investi-

gació sistemàtica dels factors de 
risc de trastorns musculoesque-
lètics?

Sempre tenim en compte el 
quadre de malalties professionals, 
i l’avaluació de riscos també ens 
dóna moltes pistes. El problema 
que tenim és que l’investigador 
no sap la influència que en aquest 
trastorn pot tenir la possible vida 
extralaboral de la persona. A això 
cal sumar el possible deteriora-
ment biològic natural de la per-
sona.

AP.- Es disposa del marc jurí-
dic adequat, dels coneixements i 
de la tecnologia necessaris per 
reduir la incidència d’aquestes 
malalties doloroses que conei-
xem com a trastorns musculoes-
quelètics?

Sí que hi ha marc jurídic. El 
problema el tenim quan hi ha un 
cas de trastorn musculoesque-
lètic i hem d’encaixar la persona 
en un altre lloc diferent. Les em-
preses petites ho tenen difícil per 
la dificultat que comporta canviar 
la persona de lloc de treball, i és 
molt difícil garantir que un lloc de 
treball no generi un risc afegit.

«El problema que tenim és que l’investigador no 
sap la influència que en aquest trastorn pot tenir 
la possible vida extralaboral de la persona»

ALTADIS

JAVIER GORTÁZAR OBIETA
Director de Prevenció i Salut Laboral
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«La Guia tècnica de l’INSHT n’aporta una descrip-
ció detallada. De fet és el model d’avaluació de 
riscos de Bankia»

BANKIA

AP.- En quins aspectes és ne-
cessari incidir en una possible 
Directiva que modernitzi la legis-
lació sobre els TME?

La nova estratègia que preveu 
la UE per al període 2013-2020 
tracta molt eficaçment aquest de-
bat. Hi ha una necessitat bàsica, 
que és reconèixer la realitat en la 
qual ens trobem, i aquesta realitat 
no és altra que, d’una banda, no 
perdre competitivitat i, de l’altra, 
la prolongació de la vida laboral. 
Tenint en compte aquestes dues 
premisses, crec que plantejar si-
tuacions de noves tecnologies, 
noves formes de treball, noves or-
ganitzacions de treball… són im-
portants per a la prevenció, de la 
mateixa manera que promocionar 
la salut.

AP.- Dels diferents mètodes 
d’avaluació per a la detecció de 
factors de risc ergonòmic, quins 
d’aquests utilitzen a Bankia?

A Bankia, en general, la seva 
aplicació no és d’utilitat. La Guia 
tècnica de l’INSHT n’aporta una 
descripció detallada. De fet, és 
el model d’avaluació de riscos 
de Bankia. Hem analitzat tots els 
mètodes, i, de manera molt par-
ticular, el que s’ha adoptat és la 
Guia de l’INHST.

AP.- Quines limitacions ha de-
tectat en alguns dels mètodes?

És un tema d’aplicabilitat, 
més que de limitacions. Alguns 
mètodes poden ser molt útils en 
l’anàlisi de determinades tasques 

o llocs de treball. En relació amb 
el nostre sector d’activitat, el que 
hi ha és una manca d’especificitat 
d’aquests mètodes amb la con-
cepció de treball que tenim en el 
moment actual.

AP.- Per dur a terme la iden-
tificació inicial de riscos és 
convenient fer servir llistes 
d’identificació com la «Llista de 
comprovació ergonòmica» o el 
«Manual per a l’avaluació i pre-
venció de riscos ergonòmics i 
psicosocials en la PIME». Estan 
al dia aquestes eines?

Aquesta última em sembla 
una eina completíssima, clara, 
plenament vigent i actualitzada. 
Disposa de tot, les preguntes en 
què cal incidir en l’avaluació de 
riscos i, a més, dóna possibles 
solucions o direccions tècniques 
sobre les quals s’ha d’avaluar 
d’una manera més consciencio-
sa.

AP.- Cada factor de risc pot 
estar present en un lloc en di-
ferents nivells, per exemple la 
repetició de moviments. Quin és 
el nivell suficient en un lloc ava-
luat per considerar necessària 
una actuació ergonòmica?

Acadèmicament, en la me-
sura en què pugui causar danys 
a la salut del treballador que 
l’acompleix, cal requerir una 
actuació ergonòmica. Personal-
ment, crec que convé anar per 
endavant i anticipar-se a aquesta 
situació. Més que considerar un 
nivell crític per proposar una ac-

tuació, seria ideal conèixer la con-
cepció del lloc i les tasques que 
duu a terme l’empleat, i per tant 
establir la idoneïtat i el màxim ni-
vell ergonòmic d’adaptació.

AP.- Quines bones pràctiques 
en matèria de TME s’han dut a 
terme a Bankia?

La primera actuació global 
va ser desencastar les panta-
lles de visualització de dades 
dels caixers automàtics. També 
va ser molt important interve-
nir en el disseny dels programes 
d’execució de la dinàmica de les 
oficines i el canvi de pantalles de 
visualització de dades dels moni-
tors a pantalles planes, el canvi de 
mida d’aquestes pantalles a fi de 
cercar més ergonomia visual i les 
campanyes en la modificació del 
mobiliari en els llocs de treball.

JUAN JOSÉ MUÑOZ BENITO
Director del Departament de Prevenció de 
Riscos Laborals
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«El vuitanta-quatre per cent dels treballadors as-
senyalen que han tingut o que pateixen alguna 
classe de patologia d’aquest tipus»

EZENTIS

AP.- Fins on es pot separar 
la sobrecàrrega musculoesque-
lètica laboral de la de la resta 
d’activitats quotidianes com a 
origen de la patologia? Com es 
pot valorar?

Els trastorns musculoesque-
lètics són el principal problema 
de salut en l’entorn laboral. El 
vuitanta-quatre per cent dels 
treballadors assenyalen que han 
tingut o que pateixen algun tipus 
de patologia d’aquesta classe. 
Aquestes contingències són tant 
de caràcter professional com per 
la seva vida quotidiana. L’ideal se-
ria disposar d’una història clínica 
comuna del treballador perquè 
els metges del Servei Nacional de 
Salut, mútues i Sistema Públic de 
Salut, en tot moment, poguessin 
tenir la informació dels riscos per 
malaltia professional als quals 
està exposat el treballador, i així 
poder catalogar i valorar aquest 
tipus de contingències amb més 
objectivitat.

AP.- Per què en les publica-
cions d’origen preventiu no es 
parla dels membres inferiors?

Segons l’última enquesta na-
cional sobre les condicions de 
treball realitzada per l’INSHT, 
només el deu per cent dels treba-
lladors declara tenir problemes 
per trastorns musculoesquelètics 
en zones de membres inferiors. 
Aquesta pot ser la causa per la 
qual no s’ha dedicat un gran es-
forç a la investigació i avaluació 
d’aquests riscos. Avui dia hi ha 
mètodes i estudis molt concrets 

per valorar aquest tipus de ris-
cos, sobretot per a aquells tre-
balladors amb factors de risc per 
treballar ajupits, de genolls o per 
estades prolongades dempeus.

AP.- Dels diferents mètodes 
d’avaluació per a la detecció de 
factors de risc ergonòmic en els 
llocs de treball, quins d’aquests 
fan servir a EZENTIS?

L’avaluació d’un lloc de treball 
sol requerir l’aplicació de diver-
sos mètodes d’avaluació. Un lloc 
de treball té diferents tasques i 
en cada tasca diversos factors de 
riscos presents. És fonamental 
que el mètode s’adopti i s’esculli 
en funció del factor de risc i no 
en funció del lloc de treball. A 
Ezentis, a l’hora d’avaluar els 
factors de risc per maneig ma-
nual de càrrega als magatzems 
de la companyia, s’han utilitzat 
les guies tècniques de l’INSHT.

AP.- Quines limitacions ha 
detectat en alguns dels mètodes 
d’avaluació?

En principi, tots els mèto-
des tenen el seu abast i, algun 
d’aquests, les seves limitacions. 
Per exemple, OWAS perd fiabili-
tat a l’hora d’avaluar els riscos 
per moviments repetitius en zo-
nes d’extremitats superiors, com 
ara el coll o les espatlles. JSI, 
pràcticament està limitat per a 
l’avaluació dels riscos ergonò-
mics de moviments repetitius en 
posició asseguda.

AP.- Els trastorns musculoes-

quelètics són una malaltia o un 
accident professional?

La frontera entre els accidents 
de treball i les malalties profes-
sionals mai ha estat clara. Actual-
ment, i amb la legislació a la mà, 
una contingència professional per 
trastorns musculoesquelètics es 
podrà considerar malaltia profes-
sional sempre que estigui inclosa 
en el quadre de malalties profes-
sionals de l’any 2006. En el cas 
de no estar-hi, es considerarà 
accident de treball sempre que 
existeixi una causa directament 
relacionada amb el treball.

AP.- Em podria dir exemples 
de bones pràctiques en matèria 
de TME dutes a terme a EZEN-
TIS?

A Ezentis la principal mesura 
preventiva davant d’aquests ris-
cos ergonòmics es va adoptar fa 
dos anys quan la direcció va deci-
dir el canvi d’oficina. Es va apro-
fitar aquest trasllat per canviar la 
totalitat del mobiliari dels llocs 
de treball amb ús de pantalles 
de visualització de dades i es van 
dissenyar aquests nous llocs sota 
criteris tècnics ergonòmics.

JOSÉ ANTONIO HERRANZ CID
Gerent del Servei de Prevenció Mancomunat
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«En principi, tots els mitjans ergonòmics que utilit-
zem són efectius. Aquesta gran varietat de mètodes 
ens permet afinar en el mètodes resultats que es-
tem buscant amb l’objecte de proposar una solució 
raonada»

MELIÁ

AP.- Ha augmentat la patolo-
gia osteomuscular d’origen labo-
ral o estava latent? Si realment 
ha augmentat, quina creu que 
n’és la raó?

La patologia osteomuscular 
per accident de treball s’ha re-
duït els últims anys un 38% en el 
nostre grup. El motiu d’aquesta 
disminució es deu, majoritària-
ment, a l’adopció de mesures 
tècniques i accions de formació 
específiques per reduir o prevenir 
l’adopció de postures forçades; 
en alguns casos també, mesures 
organitzatives. Igualment s’ha 
treballat d’una forma multidisci-
plinària, en la qual els diferents 
departaments del grup han treba-
llat per cercar millores.

AP.- Hi ha una controvèrsia 
accentuada entre patologia os-
teomuscular i simulació, com es 
poden objectivar la patologia i 
les limitacions funcionals que en 
deriven?

Segons el Dr. Siquier, direc-
tor del departament de salut la-
boral, al qual pertany el servei 
de prevenció mancomunat, amb 
exploracions específiques i pro-
ves complementàries s’arriba a 
diferenciar si els TME són una si-
mulació o no. Poder arribar amb 
rapidesa al diagnòstic afavoreix la 
disminució del cost de la incapa-
citat temporal (IT).

AP.- En la prevenció terciària, 
en quin moment s’ha de plantejar 
la inserció del treballador amb 
trastorns musculoesquelètics 

(TME) al seu lloc de treball?

Es troba a faltar una norma-
tiva específica sobre aquest as-
sumpte. No només per a les bai-
xes per un accident a causa d’un 
TME, sinó també, per a aquells 
treballadors fixos discontinus 
que interrompen una activitat 
després d’un determinat perío-
de de temps, que necessitarien 
una regulació en la seva reincor-
poració a la feina. Insistim que 
hi hauria d’haver un programa 
d’«aclimatació» per a aquest ti-
pus de treballadors, ja que sa-
bem que els TME poden arribar a 
tenir un resultat final predictible 
si no apliquem aquest període 
d’aclimatació.

AP.- Quins mètodes 
d’avaluació per a la detecció 
de factors de risc ergonòmic 
s’utilitzen a MELIÁ?

En principi, tots els mitjans 
ergonòmics que utilitzem són 
efectius. Aquesta gran varietat 
de mètodes ens permet afinar en 
els resultats que estem buscant 
amb l’objecte de proposar una 
solució raonada, sobretot cercar 
quina és la mesura correcta. És a 
dir, centralitzar i focalitzar on hi 
ha el problema per poder actuar 
de manera correcta.

AP.- Quines limitacions ha 
detectat en alguns dels mèto-
des?

La limitació la dóna el mètode 
mateix, i de vegades no és sola-
ment el mètode, sinó que neces-

sitem una sèrie d’instrumental i 
d’equips per poder dur a terme 
aquest mètode. Una vegada defi-
nit, es fa l’estudi i a partir d’aquí, 
es comencen a desenvolupar qui-
nes són les mesures adequades 
o preventives que s’hi poden apli-
car.

AP.- Quines bones pràctiques 
en matèria de TME s’han dut a 
terme a Meliá?

Una de les bones pràctiques 
ha estat la col∙locació de llits ele-
vadors articulats. Una altra de 
les mesures que busquem és la 
millora contínua dels elements 
que estem utilitzant en els nos-
tres equips: reemplaçament de 
carros, modificació de diàmetres 
de rodes, anàlisis específiques 
de cadascun d’aquests. Bus-
quem sempre les últimes tec-
nologies que es puguin adoptar. 
Recentment hem rebut un premi 
a la bona pràctica per part de la 
CAEB i de la Fundació per a la 
Prevenció d’Accidents (sic), en 
la qual tenim desenvolupat un 
portal de salut laboral que es 
troba dins del portal del grup. 
En aquest, qualsevol treballador 
pot accedir-hi i trobar-hi totes les 
campanyes informatives, con-
sells per millorar el seu lloc de 
treball, suggeriments que pugui 
fer, etc. En definitiva, una eina no 
només de gestió, sinó que sigui 
d’utilitat per al treballador.

CARLOS SENZ RIEGER
Coordinador del Servei de 
Prevenció Mancomunat
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Estudi sobre la gestió dels trastorns 
musculoesquelètics en l’empresa

GESTIÓ DELS TRAS-
TORNS MUSCULOESQUE-
LÈTICS EN L’EMPRESA

Un dels problemes de sa-
lut relacionats amb el treball 
més comú a Europa són els 
anomenats trastorns muscu-
loesquelètics (TME). Encara 
que poden afectar qualsevol 
persona en un moment deter-
minat, aplicant-hi les mesures 
preventives oportunes, la seva 
incidència es minimitza nota-
blement.

Entre les diferents conse-

qüències directes que ocasio-
na l’aparició d’aquest tipus 
de trastorns, podem destacar 
l’increment dels costos econò-
mics i socials de l’empresa, 
així com la disminució del 
ritme de l’activitat laboral i la 
reducció de la productivitat. 
De vegades, aquests trastorns 
poden derivar en baixes per 
malaltia, amb els efectes ne-
gatius que això comporta.

El coneixement d’aquest 
tipus de trastorns ajuda a sa-
ber quines mesures es poden 
implantar amb l’objectiu de 

prevenir i reduir-ne d’aquesta 
manera l’impacte.

Tot seguit, s’exposa una 
visió general de la gestió 
dels trastorns musculoes-
quelètics prenent una mostra 
d’empreses agràries, de distri-
bució i la logística.

LA SITUACIÓ DELS TRASTORNS MUSCULOES-
QUELÈTICS EN L’EMPRESA. MOSTRA SELECCIO-
NADA D’EMPRESES PERTANYENTS A L’ÀMBIT 
AGRARI, LA LOGÍSTICA I DISTRIBUCIÓ

El dossier inclòs en aquest número de la revis-
ta tracta d’analitzar el coneixement i la gestió dels 
trastorns musculoesquelètics en les empreses dels 
àmbits seleccionats, així com d’estudiar el grau 
d’implantació i compliment de les obligacions en 
aquesta matèria.

La mostra està composta per empreses agràries, 
de distribució i la logística. La seva configuració s’ha 
ajustat al criteri d’un 33% d’elements mostrals de 
cada grup d’empreses. Malgrat que el mètode de se-
lecció s’ha basat en criteris aleatoris, es va estratifi-
car l’univers tenint en compte les variables: dimensió 
de l’empresa, naturalesa, activitat i ubicació, per-
què la representació fos més adequada a l’objectiu 
de l’estudi. Segons aquests criteris, les empreses 
de la mostra estan situades i desenvolupen la seva 
activitat dins de l’àmbit nacional. Quant a la seva 
mida, cal destacar que el 90% del total d’empreses 
enquestades tenen una plantilla de 6 a 49 treballa-

dors, les empreses de 50 a 100 treballadors supo-
sen el 2,5% d’empreses entrevistades, mentre que 
el 7,5% d’empreses restants tenen més de 100 tre-
balladors.

Per a la recollida de dades s’ha fet servir el mèto-
de de l’entrevista telefònica a 40 empreses de ca-
dascun dels grups establerts, i s’han formulat pre-
guntes mitjançant un qüestionari amb tres blocs de 
continguts que es detallen tot seguit, i que ha per-
mès obtenir dades amb caràcter immediat, quantifi-
cable i comparable:

En el primer bloc, les preguntes plantejades 
als empresaris s’han centrat en l’impacte real que 
aquests tipus de trastorns tenen en l’empresa.

En el segon bloc s’analitzen les causes i els afec-
tats pels trastorns musculoesquelètics.

L’últim bloc permet analitzar la gestió dels tras-
torns musculoesquelètics que duen a terme les em-
preses enquestades.

ASPECTES NORMATIUS DELS TRASTORNS 
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MUSCULOESQUELÈTICS

La documentació que hi ha en matèria de tras-
torns musculoesquelètics ens refereix a les mesures 
preventives adequades per minimitzar els riscos que 
generen aquestes patologies, així com les obliga-
cions de formació, informació, consulta i participa-
ció dels treballadors i/o dels seus representants.

La normativa nacional de referència queda reflec-
tida en:

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals. BOE núm. 269 10/11/1995.

• Reial decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre dis-
posicions mínimes de seguretat i salut relatives 
a la manipulació manual de càrregues que com-
porti riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. BOE núm. 97 23/04/1997.

• Reial decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre dis-
posicions mínimes de seguretat i salut relatives 
al treball amb equips que inclouen pantalles de 
visualització. BOE núm. 97 23/04/1997.

Les guies tècniques publicades actualment com 
a recomanacions relatives als trastorns musculoes-

quelètics són:

• Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels 
riscos relatius a la manipulació manual de càrre-
gues.

• Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels 
riscos relatius a la utilització d’equips amb pan-
talles de visualització.

A) Impacte real dels trastorns musculoesque-
lètics en l’empresa

Amb aquest bloc de preguntes s’ha pretès analit-
zar els efectes dels trastorns musculoesquelètics.

Es va establir un rànquing de l’1 al 8, pel que fa 
a l’impacte que tenen els TME en les empreses, en 
què l’1 és el de més impacte i 8 el de menys; en el 
cas de les empreses agràries enquestades, el 57,5% 
han respost que l’impacte produït en l’empresa per 
aquest tipus de trastorns ocupa els tres primers 
llocs, per darrere d’altres tipus de trastorns. En les 
empreses de distribució, el 60% dels enquestats si-
tua els trastorns musculoesquelètics en el primer, 
segon i tercer lloc. Finalment, en les de logística, un 
42,5% dels enquestats també han situat els tras-
torns musculoesquelètics en els tres primers llocs 

Gràfic 1: Importància dels trastorns musculoesquelètics en totes les empreses consultades. (Font: elaboració pròpia)



DOSSIER MONOGRÀFIC

20

d’importància.

En línies generals, el 53,3% de les empreses con-
sultades responen que l’impacte produït per aquest 
tipus de trastorns es concentra en els tres primers 
llocs (veg. gràfic 1).

D’altra banda, davant la pregunta: Quin grup 
d’empleats considera que pot afectar en major 
mesura aquest tipus de trastorns?, en la categoria 
d’agràries, la resposta en què coincideix un nombre 
més gran d’empresaris, 35%, és la de “personal de 
camp”; en les empreses de distribució la resposta 
majoritària, 47,5%, són els “conductors” el col∙lectiu 
que més afecten els trastorns musculoesquelètics. 
En el cas de les empreses de logística, el major per-
centatge de respostes és el de “personal de magat-
zem”, amb un 42,5%. El segon lloc que més afecten 
aquests trastorns és, en tots els casos, el de “perso-
nal administratiu/oficines”, amb un 24,2% de res-
postes totals.

Segons les dades obtingudes, el més destacat 
des del punt de vista global és que no s’ha produït 
cap baixa (63,3%) a causa dels TME, mentre que el 
34,2% dels enquestats han respost que es produei-
xen entre 1 i 5 baixes anuals (veg. gràfic 2).

De manera més detallada, per a cada categoria 
d’empresa enquestada, el percentatge mitjà anual 
de baixes produïdes a causa dels trastorns muscu-
loesquelètics (quan se n’ha produït alguna) oscil∙la 
entre 1 i 5 en el 52,5% de les empreses agràries 
enquestades; seguit amb percentatges menors, de 
les empreses de distribució, 27,5% i de logística, 
22,5%, tenint en compte el mateix rang de baixes.

De manera global, segons les empreses analit-
zades, les dades reflecteixen que el major nombre 
de baixes es produeix en empreses entre 6 i 49 em-
pleats 30% davant de l’1,7% en empreses de 50 a 
100 treballadors i en un 2,5% en empreses amb més 
de 100 treballadors.

En aquest bloc, també s’han analitzat els tras-
torns per zones, en concret extremitats superiors, 
inferiors i esquena, així com el tipus de lesions.

En el cas dels trastorns que afecten les extremi-
tats superiors, les dades generals mostren que les 
zones més afectades són les espatlles, 12,5%, els 
braços i avantbraços,10,8%, i les mans (mà, canell, 
dits), també amb un 10,8%. El 63,3% dels enques-
tats no presenten aquest tipus de trastorns.

Quant a les lesions més comunes produïdes en 

Gràfic 2: Informació global. (Font: elaboració pròpia)
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les extremitats superiors, el 54% dels enquestats 
van afirmar que eren la tendinitis i el 46% les con-
tractures.

Quan els trastorns musculoesquelètics afecten 
les extremitats inferiors, les zones més afectades 
són els peus/turmells, 18,3%, els genolls, 8,3%, les 
cames, 6,7% i les natges/malucs, 2,5% de les em-
preses enquestades. El 64,2% dels enquestats ma-
nifesta que no es produeixen aquestes afeccions en 
les seves empreses.

Les lesions més comunes que afecten les extre-
mitats inferiors són els esquinços, 50%, i les torça-
des, 50%.

Segons les dades obtingudes, els trastorns mus-
culoesquelètics que afecten l’esquena es concentren 
a la zona baixa d’aquesta, 30% de les empreses to-
tals enquestades, en el 14,2% afecten la zona cla-
tell/coll i el 3,3% la zona alta de l’esquena. En un 
52,5% d’empreses, respecte del total, no es produei-
xen trastorns musculoesquelètics d’aquest tipus.

Quant al tipus de lesió produïda, la més comuna 
per a totes les empreses, són les lumbàlgies amb 

un 64%, mentre que les contractures són el tipus de 
lesió identificada en segona posició, amb un 36%.

D’altra banda, globalment, en resposta a l’efecte 
que té en l’empresa el cost de les baixes produïdes 
a causa d’aquest tipus de trastorns, el 40,8% dels 
empresaris consideren que és un cost important que 
cal tenir en compte. El 59,2% opina que no és un 
cost actualment, ja que no es produeixen aquests 
trastorns.

De les empreses que han respost afirmativament 
que han tingut algun tipus de patologia, davant 
la nova qüestió: Quin impacte té sobre la produc-
ció aquest cost de les baixes per trastorns muscu-
loesquelètics i en quina mesura resulta costós?, el 
61,2% dels enquestats considera que són baixes de 
mitjana o curta durada (20,4% i 40,8% respectiva-
ment), amb el cost associat que comporta. El 38,8% 
considera que l’impacte és alt i costós.

B) Causes i afectats

A escala global, es planteja l’interrogant sobre 
si els TME s’originen per l’activitat desenvolupada 
en l’empresa. Més de la meitat de les empreses de 

Gràfic 3: Informació global. (Font: elaboració pròpia)
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logística enquestades (57,5%) consideren que la 
possibilitat de patir un trastorn musculoesquelètics 
podria no deure’s ni a les condicions, ni a l’activitat 
que es desenvolupin en l’empresa. Igualment el 25% 
de les empreses agràries enquestades consideren 
que la probabilitat de patir un trastorn musculoes-
quelètic pot no deure’s a les condicions i/o activitat 
que es desenvolupin en l’empresa. En el cas de les 
empreses de distribució, aquest percentatge és del 
50%.

De manera global el 44,2% de les empreses opi-
nen que la possibilitat de patir un trastorn muscu-
loesquelètic pot no deure’s a les condicions i/o ac-
tivitat que es desenvolupin en l’empresa (veg. gràfic 
3).

També s’ha consultat sobre les situacions en el 
lloc de treball que poden originar trastorns muscu-
loesquelètics, i les quatre més representatives són, 
en primer lloc «aixecar o moure càrregues pesants», 
en segon lloc «aplicar forces importants», en tercer 
lloc «adoptar postures doloroses o fatigants» i com 
a quarta causa més comuna apareix «estar assegut 
sense aixecar-se» (veg. gràfic 4).

En opinió de la majoria de les empreses entrevis-
tades els trastorns musculoesquelètics afecten per 
igual homes i dones (refermat pel 54% dels enques-
tats), el 38% opina que incideixen més en els homes 

i un 8% en les dones.

D’altra banda, tenint en compte totes les empre-
ses, el rang d’edat en el qual es concentren aquests 
tipus d’afeccions és en primer lloc el dels 35 a 44 
anys amb un 36,7%, i el segon rang més freqüent és 
el dels 45 a 54 anys, amb un 28,3%.

C) Gestió dels trastorns musculoesquelètics per 
part de l’empresa

El 99% de les empreses enquestades tenen en 
compte mesures preventives adreçades a evitar ris-
cos que generin trastorns musculoesquelètics en el 
seu pla de prevenció (veg. gràfic 5).

Quant a les mesures adoptades de manera es-
pecífica per part de les empreses, destaquen la in-
formació i formació als treballadors, i la inversió en 
equips de protecció individual i en mobiliari ergonò-
mic, entre altres.

El 66% de les empreses enquestades coinci-
deixen que la inversió econòmica que comporta 
l’adopció de les mesures específiques exposades 
anteriorment per prevenir els trastorns musculoes-
quelètics en l’empresa és «alta», i es reparteixen per 
igual els percentatges (17%), per a aquelles empre-
ses que consideren que la inversió és «molt alta» o 
«moderada».

Gràfic 4: Informació global. (Font: elaboració pròpia)
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Quant a la gestió global de la prevenció d’aquest 
tipus de trastorns en l’empresa, el 98% de persones 
enquestades dels tres grups coincideixen que conei-
xen i compleixen les seves obligacions preventives 
pel que fa a les tasques de planificació, informació, 
formació, avaluació, etc. Igualment, el 89,2% del 
total d’empreses reben informació dels trastorns 
musculoesquelètics per part d’alguna entitat o orga-
nisme. En les empreses agràries (66,7%) i de distri-
bució (62,2%) reben aquesta informació principal-
ment del servei de prevenció aliè (SPA).

Conclusions

• Està generalitzat el coneixement sobre 
l’existència dels trastorns musculoesquelètics.

• L’impacte d’aquest tipus de trastorns en les 
empreses, malgrat que és costós, varia en funció 
de l’activitat.

• El 44% de les empreses creu que el risc de pa-
tir un trastorn musculoesquelètic pot no deure’s 
a l’activitat que es desenvolupa en l’empresa.

• Més del 54% dels enquestats coincideixen que 
aquests tipus de trastorns poden afectar per 
igual homes i dones.

• El 99% de les empreses enquestades tenen in-
clòs en el seu pla de prevenció mesures per iden-
tificar, avaluar i prevenir els trastorns musculoes-
quelètics en la seva organització.

• En tots els casos analitzats es dóna formació i 
informació als treballadors, i són aquestes mesu-
res específiques les que més afavoreixen la inte-
riorització de conductes saludables.

Gràfic 5: Informació global. (Font: elaboració pròpia)



LA PREVENCIÓ A EUROPA

24

Trastorns 
musculoesquelètics 

d’origen laboral. 
Situació actual

Els accidents de treball, els 
trastorns musculoesquelètics 
(TME) i l’estrès laboral són les 
qüestions que més preocupen 
els directius, segons l’Enquesta 
europea d’empreses sobre ris-
cos emergents (ESENER) rea-
litzada el 2009 als països de 
la UE-27. Els TME preocupaven 
«molt o bastant» el 78% de les 
empreses a Europa i el 57% a 
Espanya.

En parlar de TME incloem els 
accidents per sobreesforços i les 
malalties professionals de tipus 
musculoesquelètic (tendinitis, 
túnel carpià, etc.) causades per 
l’exposició a factors de risc com 
ara manipulació manual de cà-
rregues, postures forçades o 
moviments repetitius.

Els TME s’han convertit en 
el principal problema de sa-
lut relacionat amb el treball i 
en una de les primeres causes 
d’incapacitat temporal per con-
tingències professionals. Afec-
ten milions de treballadors euro-
peus d’ambdós sexes, de totes 
les edats i de qualsevol sector 
productiu. Per als treballadors 
comporten una disminució 
d’ingressos i possibles seqüeles 
físiques que dificulten la tornada 
a la feina, i per a les empreses 
comporten un cost econòmic 

elevat per la disminució de la pro-
ductivitat i les jornades de treball 
perdudes.

És difícil quantificar-ne el cost 
econòmic real, encara que hi ha 
diferents estudis que l’estableixen 
entre un 0,5% i un 2% del PIB. El 
cost econòmic i social per «la no-
prevenció» és molt més elevat, per 
això prevenir els TME ha estat un 
objectiu prioritari en les succes-
sives «Estratègies comunitàries 
de salut i seguretat en el treball» 
(EESST), que contribueix a més a 
crear llocs de treball de qualitat 
(«Estratègia de Lisboa sobre ocu-
pació. 2000»).

L’EESST 2002-2006 va tractar 
de reforçar la prevenció de les malal-
ties professionals donant prioritat 
als TME. Va crear l’«Observatori 
Europeu de Riscos» per anticipar-
se als riscos emergents i poder ac-
tuar amb rapidesa i eficàcia. Es va 
detectar la necessitat d’investigar 
sobre els riscos físics en combina-
ció amb altres factors de risc com 
l’estrès, la fatiga, les vibracions i 
baixes temperatures.

L’EESST 2007-2012 estableix 
entre els seus objectius reduir en 
un 25% la taxa global d’accidents 
de treball, i amb això els so-
breesforços. Per aconseguir-ho 
s’estableixen estratègies nacio-
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Llicenciada en dret. Tèc-
nica superior en prevenció 
de riscos laborals en les 
especialitats: seguretat en 
el treball, higiene industrial 
i ergonomia i psicosociolo-
gia aplicada.
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nals com l’«Estratègia espanyola 
de seguretat i salut en el treball 
2007-2012», que crea dins de 
l’INSHT l’«Observatori estatal de 
condicions de treball (OECT)».

Els treballs preparatoris per 
elaborar l’EESST 2013-2020 con-
tinuen la línia anterior amb un 
programa per reduir les malalties 
relacionades amb el treball i els 
TME, tenint en compte les PIME i 
la dimensió de gènere.

L’Agència Europea per a la Se-
guretat i Salut en el Treball (EU-
OSHA) ha dedicat als TME dues 
de les seves campanyes anuals: 
l’any 2000 «Dóna l’esquena als 
TME» i el 2007 «Alleugereix la cà-
rrega». A través d’aquestes cam-
panyes es pretenia sensibilitzar 
la població donant a conèixer els 
trastorns més freqüents, els fac-
tors de risc que hi tenen relació, 
els mètodes d’avaluació i les pos-
sibles mesures preventives, tot 
això destinat a aconseguir un lloc 
de treball més productiu, segur i 
saludable.

L’Agència Europea inclou a la 
seva pàgina web un apartat espe-
cífic sobre els TME amb material 
divulgatiu editat per a les cam-
panyes realitzades, i experiències 
de bones pràctiques en les em-
preses: https://osha.europa.eu/ 
es/topics/msds

A Espanya, l’INSHT ha creat 
un portal temàtic que facilita in-
formació sobre els TME. http://
www.insht.es/portal/site/ Mus-
culoEsqueleticos/

FACTORS DE RISC I EXTEN-
SIÓ DEL PROBLEMA

Hi ha diferents factors de risc 
que poden contribuir a l’aparició 
dels TME actuant aïlladament o 
en combinació. L’Agència Euro-
pea els classifica en físics (ma-
nipulació de càrregues, postu-
res forçades…), psicosocials o 
d’organització (alta exigència, 

monotonia…) i individuals (edat, 
historial mèdic…).

Per conèixer la magnitud del 
problema disposem de fonts 
d’informació fiables i actualit-
zades com les enquestes de 
condicions de treball i les esta-
dístiques d’accidents de treball i 
malalties professionals.

D’acord amb les dades pu-
blicades en la «V Enquesta euro-
pea sobre condicions de treball» 
(V EWCS-EUROFUND), el treball 
de molts europeus segueix im-
plicant sobreesforços físics.

Així mateix, en la «VII En-
questa nacional de condicions 
de treball» (VII ENCT-2011), les 
exigències físiques més habi-
tuals són: repetir els mateixos 
moviments de mans o braços 
(59%), adoptar postures doloro-
ses o fatigants (36%), i aixecar o 
moure càrregues pesants (18%). 
El 77% dels treballadors sent al-
guna molèstia que atribueix a 
postures i esforços derivats del 
treball realitzat. Són més fre-
qüents les localitzades a la zona 
baixa de l’esquena (45%), al cla-
tell/coll (34%), i a la zona alta 
de l’esquena (27%).

A Espanya les «Estadístiques 
d’accidents de treball» estan ba-
sades en els sobreesforços noti-
ficats en el sistema Delt@.

Els sobreesforços són la for-
ma més freqüent d’accident 
amb baixa en jornada laboral, 
el seu pes relatiu en el total 
d’accidents s’ha anat incremen-
tant progressivament malgrat la 
contínua reducció de la sinistra-
litat total. L’any 2000 compor-
taven el 28,4% dels accidents 
notificats, i el 2011 van ser el 
38,5% del total.

Les «Estadístiques de malal-
ties professionals» estan basa-
des en els TME notificats a tra-
vés del sistema CEPROSS.

El pes percentual dels TME so-
bre el total de malalties notifica-
des també ha anat augmentant, 
el 1989 eren un 32%, i van passar 
el 2007 a un 79%, i el 2011 a un 
71%.

Les més freqüents són les tendi-
nitis (fatiga de les beines tendino-
ses) i la síndrome de túnel carpià 
(paràlisi dels nervis per pressió), 
amb una durada mitjana de 78 
dies de baixa.

Per aprofundir en aquest tema, 
és molt interessant consultar dos 
documents publicats per l’INSHT 
el 2012, en què s’identifiquen les 
activitats econòmiques prioritàries 
(amb elevats índexs d’incidència i 
més població en risc): «El trastor-
no musculoesquelético en el ám-
bito laboral en cifras» i «Acciden-
tes de trabajo por sobreesfuerzos 
2011».

És necessari un enfocament 
integral i multidisciplinari per fer 
front als TME, que tingui en comp-
te la prevenció de nous casos i la 
rehabilitació i reintegració dels tre-
balladors que ja els pateixen.

Les mesures preventives s’han 
d’adreçar a tots els factors de 
risc que poden danyar el sistema 
musculoesquelètic del treballador, 
i avaluar els riscos de forma com-
binada (especialment riscos físics i 
psicosocials).

La prevenció dels TME requereix 
una intervenció amb un enfocament 
multidisciplinari, que inclogui una 
combinació de mesures tècniques, 
organitzatives, vigilància de la salut 
i formació. Les intervencions basa-
des en mesures aïllades no poden 
prevenir els TME.
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A finals de la dècada del se-
gle XIX, William Hesketh Lever, 
fundador de Lever Brothers, va 
escriure les seves idees per al 
sabó Sunlight. Es tractava d’un 
nou producte revolucionari, que 
va ajudar a promoure la neteja i 
higiene a l’Anglaterra victoriana. 
Estava destinat a «fer de la nete-
ja una cosa comuna, fomentar la 
salut i ajudar a aconseguir la be-
llesa personal perquè la vida fos 
més agradable i gratificant per 
a les persones que fessin servir 
aquells productes».

Han passat més de cent vint 
anys des d’aquella experiència 
visionària de William Hesketh, i 
fins a avui, la companyia segueix 
creient que l’èxit significa actuar 
amb els més alts nivells de con-
ducta corporativa cap als seus 
empleats, clients, consumidors, 
proveïdors i la societat i el món 
actual.

A través dels anys, la firma 
llança o participa en una gamma 
creixent d’iniciatives destinades 
a obtenir subministraments sos-
tenibles de matèries primeres, 

protegir el medi ambient i donar 
suport a comunitats locals.

En l’actualitat, l’estratègia del 
«Path to Growth» ha fet que la com-
panyia se centri en marques globals 
d’alt potencial, la qual cosa està 
posicionant la companyia en una 
nova fase de desenvolupament.

Malgrat que les marques Unile-
ver contribueixen a «sentir-se bé, 
tenir millor aspecte i treure-li més 
partit a la vida», per a la companyia 
l’èxit significa aconseguir la segu-
retat dels seus treballadors.

El grup Unilever a Espanya té or-
ganitzada la prevenció entorn d’un 
servei de prevenció propi manco-
munat, que dóna servei a la fàbrica 
a Leioa (Unilever Foods Industrial 
España, SLU) i a les oficines cen-
trals (Unilever España, SA).

Un servei de prevenció en el qual 
els tècnics del grup tenen assumi-
des les especialitats de seguretat 
en el treball, higiene industrial i er-
gonomia i psicosociologia. Però no 
l’especialitat de vigilància de la sa-
lut, que està subcontractada a un 

Per elaborar aquest re-
portatge s’ha disposat de 
la informació facilitada 
per Ignacio José de Diego 
Casasempere, EHS Unile-
ver.

LA PREVENCIÓ A 
UNILEVER ESPAÑA

Millorar la identificació, l’avaluació i la gestió dels riscos en les activitats és un factor clau per 
incrementar la seguretat
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servei de prevenció aliè (SPA).

L’SPA té assignats recursos, 
tant humans com materials, per 
desenvolupar les funcions que 
estableix la Llei de prevenció de 
riscos laborals.

A més de la legislació preven-
tiva vigent a Espanya, el grup té 
els seus propis requeriments en 
matèria preventiva de compli-
ment obligat i per a totes les em-
preses del grup a tot el món.

Unilever España estableix to-
tes i cadascuna de les polítiques 
de prevenció. Avaluen tots els 
riscos identificats en els llocs de 
treball de la companyia quant als 
requisits legals. La marca identi-
fica la legislació i el requeriment 
que aplica, tant la llei nacional 
com la dels requisits propis de 
la companyia. Dins d’aquesta or-
ganització de la prevenció, Unile-
ver España dissenya programes 
d’actuació i estableix els objec-
tius corresponents.

La formació és un altre dels 
elements de summa importàn-
cia per a l’empresa. Tots els 
nous empleats d’Unilever Espa-
ña reben, a l’inici de l’activitat, 
informació dels riscos del lloc de 
treball que ocuparan i la forma-
ció específica. També es dissen-
yen plans formatius específics 
de seguretat en funció de cada 
lloc de treball, amb l’opció de 
la revisió periòdica del seu es-
tat de salut en funció dels riscos 
avaluats del seu lloc de treball a 
més de la revisió inicial i anual 
previstes.

El centre de treball d’Unilever 
España té definit un pla 
d’actuació per a cada emer-
gència identificada. Tots els ac-
cidents que es produeixen els 
registra el servei mèdic. Els ac-
cidents amb baixa laboral són 
avaluats pels tècnics de preven-
ció, amb l’objectiu d’identificar-
ne les causes i planificar mesu-
res correctores o preventives. 
En aquest punt, la filosofia cor-

porativa és que tots els accidents, 
una vegada que malauradament 
es produeixen, han de servir per 
prendre’n nota i evitar que tornin 
a passar.

El sistema per a la gestió de 
la prevenció d’Unilever és audi-
tat anualment per Unilever Glo-
bal, amb l’objectiu de comprovar 
l’eficàcia del sistema de gestió de 
la prevenció.
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Els orígens d’Aciturri es re-
munten a 1977, quan Ginés Cle-
mente va muntar el seu primer 
taller: Talleres Ginés. Un taller 
que cinc anys més tard passaria 
a anomenar-se Mecanizados Gi-
nés. 

35 anys d’enginyeria, dis-
seny, fabricació i muntatge 
d’estructures aeronàutiques i di-
ferents mecanismes i elements 
de motor, però, sempre, oferint 
un servei integral de qualitat als 
seus clients, fan d’Aciturri una 
de les companyies més impor-
tants del sector aeronàutic i ae-
roespacial a Espanya.

En el seu afany per la cerca 
de la millora contínua, totes les 
empreses d’Aciturri estan certi-
ficades amb la norma ISO 9001 
i les normes més exigents dels 

seus sectors d’activitat. 

Per a Aciturri també és im-
portant el desenvolupament 
d’activitats d’R+D+i, a través de les 
quals persegueix la innovació dels 
seus processos actuals i el desen-
volupament de noves línies de ne-
goci. Entre les seves principals vies 
de recerca, destaquen les que es 
refereixen a les noves tecnologies 
de fabricació, estructures aeronàu-
tiques, aplicacions de nous mate-
rials, processos d’automatització 
i robotització i energies renova-
bles.

En la companyia, són sum-
mament importants la seguretat i 
salut laboral. La missió principal 
del departament de prevenció és 
la integració completa d’un siste-
ma de gestió de la seguretat i sa-
lut laboral en tots els seus centres 

ACITURRI AERONAUTICA, 
EL MILLOR 

VEHICLE CAP 
A LA PREVENCIÓ

La missió principal del departament de prevenció és la integració completa d’un sistema de ges-
tió de la seguretat i salut laboral en tots els seus centres i comú per a tots aquests

Per fer aquest reportatge 
s’ha entrevistat Isabel Va-
llejo la Fuente, directora 
de Recursos Humans, i 
Santos Villanueva Rodrí-
guez, responsable de Se-
guretat i Salut.
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i comú per a tots aquests. Per a 
això, disposen d’una aplicació in-
formàtica interactiva accessible 
per a cada responsable, encarre-
gat o facilitador perquè mecani-
tzi dades o adjunti documents, la 
qual cosa permet tenir informa-
ció de cada empleat, generar in-
formes i fer un seguiment general 
i actual que afavoreix el treball en 
les mesures preventives.

L’afecció més reincident a 
Aciturri era fer-se talls als dits o 
mans per la utilització del cúter. 
Una eina manual simple, però 
que revestia gran perill. L’estudi 
detallat d’un cúter de qualitat, 
ergonòmic, amb dos fiadors, ha 
aconseguit que durant els dos 
últims anys no hagi produït cap 
accident. Des del departament 
de prevenció s’ha insistit en la in-
formació i formació sobre el seu 
ús correcte. 

Per a Aciturri, els trastorns 
musculoesquelètics es tracten 
des d’un punt de vista preven-
tiu. Encara que en la mateixa 
avaluació es fa una anàlisi dels 
riscos, les causes i quines mesu-
res preventives s’han d’aplicar, 
la formació i l’entrega de docu-
mentació com un «Manual de 
seguretat i salut laboral» com-
porten la major garantia pre-
ventiva. També es fan informes 
d’anàlisis de riscos ergonòmics; 
una vegada analitzats i avaluats 
el risc, les tasques i postures, es 
proposen i es recomanen mesu-
res per reduir, pal∙liar o evitar to-
talment aquest risc.

Des del punt de vista organit-
zatiu, Aciturri treballa de forma 
permanent en l’establiment de 
descansos i rotacions de llocs de 
treball. En aquest camp i, sobre 
la base de criteris ergonòmics, 
s’estan adaptant carros o pla-

taformes per elevar l’alçària dels 
operaris en les tasques.

En l’actualitat s’està treballant 
en la posada en marxa d’un servei 
en el lloc de treball denominat CBH 
(tancament de bossa hermètic), 
per al muntatge de l’estabilitzador 
vertical de l’avió AIRBUS 350. 
Prèviament s’ha realitzat, amb 
l’aportació del servei de prevenció 
aliè, un informe d’assessorament 
en el qual es formulen recomana-
cions ergonòmiques i de medicina 
del treball per a aquest aparell/
plataforma, en el qual s’opera en 
posició de pron. Una innovació que 
s’afronta des de la companyia com 
un gran repte.

ACITURRI AERONAUTICA
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LA SEGURETAT, UN 
DELS VUIT PILARS 
FONAMENTALS DE 
HEINEKEN ESPAÑA

Més enllà de les xifres de vendes, els resultats financers i l’estructura operativa, el major actiu de 
la companyia són les persones: dos mil apassionats de la seva feina que gaudeixen fent gaudir

Heineken España és l’hereva 
d’una gran tradició cervesera 
espanyola; una companyia amb 
més d’un segle d’experiència 
empresarial. Fa dotze anys, des-
prés de la fusió de Grupo Cruz-
campo S.A. i S.A. El Águila, nai-
xia Heineken España. Era l’inici 
d’una apassionant aventura em-
presarial, que uneix la tradició i 
història amb una profunda pas-
sió per la cervesa.

Més enllà de les xifres de 
vendes, els resultats financers 
i l’estructura operativa, el ma-
jor actiu de la companyia són 
les persones. Més de dos mil 
apassionats de la seva feina que 
gaudeixen fent gaudir. Una or-
ganització eficaç, amb un enfo-
cament de servei al client i uns 
processos de treball àgils i flexi-
bles. 

Respecte, transparència i ho-
nestedat són paraules clau en el 
dia a dia de la marca. Factors clau 
en el seu destacat èxit i lideratge 
en el sector.

Per a Heineken la passió, el 
compromís, la valentia, la integri-
tat i l’eficiència s’erigeixen com a 
valors que mouen les persones i els 
inspiren com a equip. 

Des del departament de segu-
retat de Heineken España, S.A., es 
cuiden poderosament la seguretat 
i salut laboral dels empleats que 
fan possible aquests reptes, per-
què per a la companyia, darrere de 
cada estadística hi ha una perso-
na, i darrere d’ella, una família, un 
equip i una comunitat.

La firma disposa d’un ser-
vei de prevenció propi que lidera 

S’ha entrevistat Francisco 
Rueda. Coordinador de 
seguretat de Heineken Es-
paña.



31

DES DE DINS

l’activitat preventiva en tots els 
centres a Espanya.

Un sistema de prevenció basat 
en el ferm compromís de garan-
tir les millors i més saludables 
condicions de treball, i que es 
reconeix com «Un gran lloc per 
treballar-hi».

La millora duta a terme per la 
companyia se sosté sobre vuit im-
portants pilars, dels quals forma 
part la seguretat. 

La seguretat és important en 
qualsevol àrea, activitat i funció 
de l’empresa, i per a aquesta fi-
nalitat s’ha adoptat com a model 
de treball una eina de gran utili-
tat, anomenada Total Productive 
Management (TPM). Es tracta 
d’una metodologia de treball ba-
sada en la reducció de pèrdues, 
que és gestionada mitjançant un 
enfocament Botton & Up, amb la 

capacitat d’integrar tots els ni-
vells de l’organització i entesa 
com una eina de lideratge.

TPM és una eina que gestio-
na, per mitjà del pilar de la se-
guretat, els aspectes preventius 
i reactius; disposa de mètodes i 
sistemes participatius de la ges-
tió des dels nivells més baixos 
fins als nivells més alts, passant 
pels comandaments intermedis. 
Està focalitzada i adreçada al 
factor humà, i reforça el com-
portament positiu segur de les 
persones i equips.

TPM, mitjançant el seu pilar 
de seguretat, impulsa i afavoreix 
la participació activa en l’anàlisi 
i investigació dels accidents, in-
cidents o pèrdues que es puguin 
produir en les diferents àrees de 
la companyia per evitar que es 
repeteixin.

Heineken España disposa d’un 
sistema de control global i conti-
nu basat en processos Corporate 
d’auditories i en aquells derivats 
del compliment legal, processos 
que són participats pels diferents 
comitès de seguretat i salut.

Una seguretat que cal cuidar 
i mantenir de forma sostenible 
mitjançant controls eficaços dels 
riscos, eliminant-los o minimit-
zant-los, i fomentant conductes i 
procediments segurs.

HEINEKEN ESPAÑA, S.A.
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REPSOL: RESPONSABILITAT I 
SOSTENIBILITAT A LLARG TERMINI

La direcció de la companyia lidera els programes de seguretat i medi ambient i proporciona els 
recursos necessaris per desenvolupar-los, i s’assegura que tot el personal els coneix i treballa 
d’acord amb aquests

Fa vuitanta-cinc anys, en un 
moment històric en el qual Es-
panya vivia una de les seves 
èpoques polítiques més agita-
des, naixia CAMPSA (Compan-
yia Arrendatària del Monopoli 
de Petrolis Societat Anònima). 
La creació d’aquesta empresa 
suposava el sentiment en el pro-
grés industrial espanyol i, princi-
palment, en la indústria refina-
dora.

L’octubre de 1987, i amb 
un capital simbòlic de seixanta 
mil pessetes, l’Institut Nacional 
d’Hidrocarburs (INH) crea Rep-
sol, S.A.

En l’actualitat, Repsol és una 
companyia integrada de petroli 
i gas que està present en totes 
les fases de la cadena del negoci 
i que afronta el futur compro-
mesa amb el subministrament 
segur, responsable i sostenible a 
llarg termini.

La companyia disposa de di-
versos instruments de gestió de 
la salut laboral per donar com-
pliment als principis inclosos 
en la seva política de seguretat, 
salut i medi ambient. D’aquesta 
manera s’assumeix el compro-
mís de desenvolupar les seves 
activitats considerant com a va-
lors essencials la seguretat, sa-

lut de les persones i protecció del 
medi ambient.

Conscient d’aquesta importàn-
cia, tant per als treballadors, con-
tractistes i proveïdors, es contri-
bueix a la seva preservació i millora 
amb la incorporació de criteris de 
seguretat i medi ambient en tot el 
cicle de les activitats, el compli-
ment de les normes, i la millora 
contínua de la comunicació i les 
relacions amb la societat.

La direcció de la companyia li-
dera els programes de seguretat 
i medi ambient i proporciona els 
recursos necessaris per desenvolu-
par-los, i s’assegura que tot el per-
sonal els coneix i treballa d’acord 
amb aquests. D’aquesta manera, 
en la presa de decisions es tenen 
en compte els criteris de seguretat, 
salut i medi ambient, que s’han de 
considerar durant tot el cicle de 
vida de les activitats que es duen a 
terme en la companyia. A més del 
compromís de compliment dels re-
quisits legals vigents en cada lloc 
on s’opera, hi ha l’exigència d’un 
alt nivell de seguretat i el desenvo-
lupament de conformitat amb els 
més estrictes estàndards interna-
cionals.

El Comitè de Direcció estableix 
els objectius i les línies estratègi-
ques en seguretat i medi ambient, 

Aquest reportatge s’ha 
elaborat amb la infor-
mació facilitada per la 
Sotsdirecció de rela-
cions amb els mitjans 
de comunicació.
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que són la base per elaborar els 
objectius i plans d’actuació de 
tots els negocis de Repsol, i con-
tenen les actuacions necessàries 
per a la millora contínua de la 
gestió, les inversions i despeses 
associades, i les adaptacions als 
nous requeriments legislatius.

El Sistema de Gestió de Segu-
retat i Medi Ambient de Repsol 
estableix les normes, els proce-
diments, les guies tècniques i 
eines que són aplicables en totes 
les activitats de la companyia i 
que incorporen requeriments exi-
gents. Tot en el seu conjunt està 
en contínua revisió i actualització 
per adaptar-se a les millors pràc-
tiques del sector.

La companyia disposa d’un 
corpus normatiu de seguretat i 
medi ambient que estableix es-
tàndards comuns, amb indepen-
dència de l’àrea geogràfica on es 
dugui a terme l’activitat.

Millorar la identificació, 
l’avaluació i la gestió dels riscos 
en les activitats és un factor clau 
per incrementar la seguretat.

El 2010, la companyia va apro-
var una nova norma corporativa 
de gestió del risc de seguretat i 
medi ambient en actius indus-
trials, per assegurar que els riscos 
que poden afectar la seguretat de 
les persones, les instal∙lacions i el 
medi ambient estan identificats, 
estudiats i minimitzats al llarg de 
tot el cicle de vida dels actius in-
dustrials. La norma inclou el des-
envolupament de plans de negoci 
per adaptar les instal∙lacions a 
aquesta normativa.

A Repsol es duu a terme una 
certificació permanent de les 
instal∙lacions d’acord amb les 
normatives internacionals. El 
Sistema de Gestió de Seguretat i 
Medi Ambient està en línia amb 
les normes OHSAS 18001. La 
companyia impulsa la certifica-
ció dels centres segons aquests 
estàndards com a manera de 

promoure la millora contínua 
i obtenir una validació externa 
que proporcioni un suport afegit 
davant de les diferents parts in-
teressades.

Actualment, hi estan cer-
tificades totes les refineries i 
plantes químiques, pràctica-
ment totes les instal∙lacions de 
lubricants i especialitats, cen-
tres d’exploració i producció 
i un nombre creixent d’altres 
instal∙lacions. El detall dels cen-
tres certificats és públic i es pot 
consultar a la web corporativa.

La promoció de la capacita-
ció del personal d’acord amb les 
seves responsabilitats i activi-
tats resulta fonamental, en par-
ticular per a aquelles persones 
implicades directament en la 
gestió, operació, manteniment 
de les instal∙lacions i sistemes, i 
també per als qui es relacionen 
i tenen responsabilitats directes 
sobre clients, proveïdors i con-
tractistes. La formació en matè-
ria de seguretat és una de les ac-
cions més eficaces per millorar 
la gestió.

Repsol té com un dels princi-
pals objectius en aquesta matè-
ria reduir riscos i evitar accidents 
en el treball. Per a això, s’han 
definit set regles bàsiques de se-
guretat que cal tenir en compte: 

al volant, conducció segura; per a 
qualsevol activitat, permís de tre-
ball vigent; els aïllaments, sempre 
assegurats i senyalitzats; per en-
trar a espais confinats, només amb 
autorització; en excavacions, asse-
gurar la zona; en treballs verticals, 
assegurar les proteccions i sub-
jeccions i la setena, en operacions 
per hissar, mai sota la càrrega. En 
aquest sentit, és obligació de tots 
els empleats assumir-les i aplicar-
les en el seu treball diari, i per això 
s’ha fet una campanya de difusió i 
conscienciació en tota la compan-
yia i s’ha facilitat la informació als 
treballadors. Addicionalment, tam-
bé s’ha fet ús de canals de comu-
nicació interna per difondre la nor-
mativa i documentació tècnica de 
seguretat i medi ambient.

Tal com es fa referència en el 
text de la política de seguretat, 
salut i medi ambient, tots els em-
pleats de Repsol són responsables 
de la seva seguretat i de contribuir 
a la seguretat, salut i acompliment 
ambiental individual i col∙lectiu.

REFINERÍA REPSOL TARRAGONA
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EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES EN LA 
PREVENCIÓ DELS TRASTORNS 
MUSCULOESQUELÈTICS EN EL 
SERVEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

Basades en l’enfocament mul-
tifactorial de la prevenció dels 
trastorns musculoesquelètics 
(TME), s’han desenvolupat dues 
experiències en col∙lectius molt 
diferents: auxiliars d’infermeria 
en una residència de persones 
amb discapacitat psíquica (PDP) 
i reforços d’incendis.

La intervenció en el col∙lectiu 
d’auxiliars d’infermeria es va ini-
ciar en observar un increment 
de la consideració «Apte/a amb 
limitacions per al lloc de treball» 
els últims anys, tots en dones 
auxiliars d’infermeria. Es va re-
visar l’«Aptitud per al treball» en 
aquest col∙lectiu, i es va conclou-
re que el percentatge de treballa-
dores amb limitacions augmen-
tava correlativament amb l’edat 
i estava format fonamentalment 
per dones de més de 46 anys.

Posteriorment es va realitzar 
l’«Estudi de les condicions er-
gonòmiques del lloc de treball», 
amb les conclusions següents:

- L’edat dels residents (21-65 
anys) implica que la seva mo-
bilització requereix un gran 
esforç físic, incrementat per 
la seva discapacitat i depen-
dència física.

- Estan distribuïts en tres mò-
duls segons el grau de disca-
pacitat.

- La rotació per cada mòdul 

és anual.

- El treball es fa en torns de 
matí, tarda i nit.

- El personal està format en 
prevenció de TME.

- Les tasques més perjudicials 
són la higiene personal, els 
canvis de roba i bolquers.

- La seva discapacitat dificulta 
l’activitat, i obliga a augmen-
tar la força i realitzar movi-
ments bruscos.

- Moltes cadires de rodes es-
tan adaptades, la qual cosa 
dificulta les postures i els mo-
viments del treballador.

- Tot això, intensificat en el 
mòdul 2 (persones amb disca-
pacitat severa).

Tot seguit es va fer una reunió 
entre l’equip de gestió del centre 
i treballadors del servei de pre-
venció de riscos laborals (SPRL), 
en què es van aportar les dades 
següents:

- Existència d’ajudes mecàni-
ques adequades.

- La condició d’«Apta» amb 
limitacions per al lloc de tre-
ball produïa sobrecàrrega en 
altres companyes (física i psí-
quica), i generava malestar en 
el col∙lectiu.

JACINTA GAVIRIA 
BENITO

Cap del Servei de Prevenció 
de Riscos Laborals del Go-
vern de La Rioja. Llicencia-
da i doctora en medicina i 
cirurgia per la Universitat 
Autònoma de Madrid. Es-
pecialista en medicina fa-
miliar i comunitària; ha fet 
la residència a l’Hospital de 
l’Institut Nacional de Salut 
de Burgos. Tècnica supe-
rior en prevenció de riscos 
laborals en l’especialitat 
d’ergonomia i psicosociolo-
gia aplicada; ha realitzat el 
màster a la Fundació Poli-
tècnica de Catalunya.
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- La composició dels grups 
de rotació no havia variat des 
que es van constituir, i hi coin-
cidien treballadores d’edats 
similars.

- Àmplia flexibilitat en els can-
vis de torn.

- Poques possibilitats efecti-
ves de canvi de lloc de treball 
per a aquest col∙lectiu.

Es va arribar a la conclusió que 
la intervenció s’havia d’adreçar a 
canvis en l’organització del tre-
ball:

- Distribuir els usuaris entre 
els tres mòduls de forma més 
homogènia, per tal de mini-
mitzar la diferència entre les 
seves càrregues de treball.

- Realitzar rotacions en cada 
mòdul més curtes, de 2 o 3 
mesos. Amb les rotacions 
anuals l’exposició a la càrrega 
física (fonamentalment en el 
mòdul 2) té un major efecte 
acumulatiu, a més del desgast 
psicològic tant en la rotació 
com previ a aquesta de forma 
anticipatòria.

- Modificar els grups de tre-
ball de manera que en un ma-
teix grup i torn no es concen-
trin les auxiliars de més edat 
ni coincideixin treballadores 
amb limitacions.

- Limitar la flexibilitat en els 
canvis de torn i garantir els pe-
ríodes mínims de descans.

- Dotar el centre de reforç en 
els moments de més risc.

La segona experiència es re-
fereix al col∙lectiu de reforços 
d’incendis, i s’ha orientat cap al 
treballador mitjançant:

- Programa de preparació físi-
ca organitzat des de la Conse-
lleria d’Agricultura, Ramade-

ria i Medi Ambient.

- Atenció per part del fisiote-
rapeuta del SPRL.

- Formació específica: cur-
sos d’esquena i prevenció de 
TME.

- Programa d’afrontament de 
situacions d’estrès.

Es va dur a terme l’avaluació 
de l’estat físic dels treballadors i 
es concloure que la recuperació 
postesforç en el col∙lectiu no era 
bona, ja que denotava inadapta-
ció a l’esforç. A més, el tipus de 
treball provoca sobrecàrregues i 
hipertonies musculars que es tra-
dueixen en una mala flexibilitat de 
la cadena cinètica posterior, amb 
la qual cosa s’incrementa subs-
tancialment el risc lesiu muscular 
(dorsolumbàlgies).

L’entrenament es va conciliar 
amb els treballs ordinaris, per-
què l’exercici físic es convertís en 
una eina complementària. Es va 
fonamentar en el treball de la re-
sistència aeròbica, combinat amb 
treball de força resistència i, en 
ambdós casos, complementats 
amb treball de flexibilitat i mobili-
tat articular.

Es va posar molta atenció al 
desenvolupament de la muscula-
tura del tronc, ja que una de les 
patologies més comunes en el 
sector és el dolor a la part baixa 
de l’esquena a causa, entre al-
tres, de la utilització d’eines me-
càniques (desbrossadores i moto-
serres). S’hi van incloure exercicis 
de reforç i desenvolupament dels 
grans grups musculars del tren 
superior i inferior. No es va fer cap 
sessió per al desenvolupament de 
la flexibilitat, aquesta es va treba-
llar en totes les sessions com a 
part fonamental de l’escalfament 
i tornada a la calma.

Atès que, cada vegada més, hi 
ha estudis que relacionen els fac-

tors de risc psicosocial amb els 
TME, se’ls va aplicar un progra-
ma d’afrontament d’estrès.

Els principals riscos psico-
socials detectats van ser: la dis-
persió geogràfica i, per tant, 
l’aïllament del grup, la necessitat 
de treballar en equip, els horaris 
irregulars i la càrrega física.

El programa el va impartir la 
psicòloga del SPRL, en quatre 
sessions setmanals, i es va pro-
porcionar documentació pràctica 
i suport individual quan va cal-
dre.

Mitjançant enquesta individual 
anònima, van qualificar l’activitat 
com a «Molt bona» el 43,55%, 
«Bona» el 54,81% i «Regular» 
l’1,61%. Que pot ajudar-los a mi-
llorar les relacions entre els com-
panys, el 70,87%, a controlar 
l’estrès a la feina, el 69,35%, fora 
de la feina, el 58,06%, a reduir 
conflictes a la feina, el 58,06% i 
cap d’ells opina que no el pugui 
ajudar en res.

Les tècniques en què els van 
entrenar i els van semblar més 
útils van ser: solució de pro-
blemes (62,90%), informació 
sobre l’assetjament psicològic 
(59,68%), relaxació (54,84%), 
habilitats socials (50%), distor-
sions cognitives (17,74%). Cap 
de les tècniques els va semblar 
inútil.

Com a conclusió, es considera 
que les dues experiències contri-
bueixen a ampliar la visió de les 
possibilitats de la prevenció dels 
TME i reflecteixen la importància 
de la implicació de l’empresa en 
aquestes activitats.
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BONES PRÀCTIQUES ERGONÒMIQUES 
PER REDUIR ELS TRASTORNS 

MUSCULOESQUELÈTICS

Moltes persones manifesten 
sentir alguna molèstia física, que 
atribueixen a les postures i esfor-
ços derivats de l’activitat laboral 
que realitzen. Els seus símpto-
mes solen aparèixer gradual-
ment, poden afectar músculs, 
tendons i lligaments i donar lloc 
al que es coneix com a «lesions 
musculoesquelètiques».

Segons un estudi elaborat 
pel Departament d’R+D en Pre-
venció de Mutua Universal, cada 
any els accidents de treball i les 
malalties professionals costen a 
les empreses espanyoles al vol-
tant de 15.000 milions d’euros, 
entre l’1% i el 2% del PIB, sense 
comptar amb el cost que com-
porten per als afectats, les seves 
famílies i la societat. En el total 
de casos d’accident de treball i 
malaltia professional amb baixa, 
dues de cada tres malalties pro-
fessionals i dos de cada cinc ac-
cidents laborals són musculoes-
quelètics.

Davant d’aquestes dades tan 
alarmants, diverses institucions 
públiques i privades duen a ter-
me programes divulgatius sobre 
els trastorns musculoesquelètics 
(TME) en el treball, i ofereixen 
eines a empreses i treballadors 
que ajudin a identificar-los, valo-
rar-los i controlar-los.

L’ACTIVITAT PREVENTIVA A 
MUTUA UNIVERSAL

Les mútues d’accidents de tre-
ball i malalties professionals de 
la Seguretat Social (MATMPSS), 
a més de dur a terme les seves 
activitats assistencials i com-

pensatòries amb els treballadors 
afectats, intervenen activament 
en l’anàlisi de les causes dels 
trastorns musculoesquelètics i 
col∙laboren amb les empreses i 
treballadors en la prevenció i ges-
tió de la sinistralitat causada per 
aquests factors.

Les MATMPSS realitzen, 
des dels seus inicis, una tas-
ca d’impulsió de la prevenció 
de riscos laborals, per mitjà 
d’activitats orientades a assesso-
rar les empreses i els treballadors 
autònoms. Aquestes activitats 
estan regulades per l’Ordre TAS 
3623/2006 i les resolucions que 
anualment publica la Direcció Ge-
neral d’Ordenació de la Seguretat 
Social.

El seu objectiu és redundar 
en la millora de les mesures 
preventives implantades en les 
empreses i en la reducció de la 
incidència d’accidents de treball 
i malalties professionals, sense 
que, en cap cas, pugui comportar 
la substitució de les empreses en 
el compliment de les obligacions 
que estableix la Llei de prevenció 
de riscos laborals.

L’activitat que s’hi desenvolu-
pa es plasma en un pla d’activitats 
preventives anual que cada mútua 
elabora i sotmet a l’aprovació de 
la Seguretat Social.

Dins del seu pla d’activitats 
preventives anual, Mutua Uni-
versal duu a terme accions de 
suport a les pime, les empreses 
d’alta sinistralitat i els treballa-
dors autònoms, que inclouen 
l’assessorament per reduir els 
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índexs de sinistralitat, integrar la 
prevenció i millorar-ne la gestió.

També conté diferents accions 
de difusió del coneixement i sen-
sibilització per promoure la segu-
retat i salut en el treball, i ampliar 
i mantenir les capacitats tècni-
ques de les persones amb res-
ponsabilitats en la prevenció de 
riscos laborals en les empreses.

Finalment, el pla inclou activi-
tats d’R+D necessàries per desen-
volupar el coneixement necessari 
sobre les causes dels factors que 
provoquen la sinistralitat per acci-
dents de treball i malalties profes-
sionals, i la troballa de solucions 
per posar-les en pràctica.

Totes aquestes activitats es 
concreten en la prevenció de la 
sinistralitat per trastorns muscu-
loesquelètics, per mitjà de pro-
grames i accions específiques 
que comprenen els tres àmbits 
d’acció establerts en l’Ordre 
TAS:

•  L’R+D  que  permet  conèixer 
més a fons les causes i els fac-
tors de la sinistralitat i la seva 
aplicació en l’elaboració de 
bones pràctiques aplicables 
en els llocs de treball.

•  L’assessorament  a  les  em-
preses per prevenir els TME.

•  La  divulgació  del  coneixe-
ment preventiu en les per-
sones que realitzen tasques 
preventives i la sensibilització 
adreçada a totes les persones 
de l’empresa.

EL LABORATORI 
D’ERGONOMIA

Atesa la rellevància dels tras-
torns TME en el perfil de sinistra-
litat global, Mutua Universal va 
posar en marxa aquest laboratori 
especialitzat per a la investigació 
dels problemes musculoesque-
lètics i la cerca de solucions.

Aquestes tasques requereixen 
una visió de conjunt per detectar 
els entorns més comuns en els 
quals es generen lesions de tipus 
TME, el contacte directe amb les 
condicions de treball i una ins-
trumentació tècnica que permeti 
l’anàlisi objectiva dels diferents 
paràmetres biofísics per investi-
gar la relació causa-efecte.

Les  línies  de  treball  del  labo-
ratori són:

•  La investigació de les activi-
tats laborals que enregistren 
el major nombre de casos. 
S’analitzen les postures, els 
moviments, els esforços i al-
tres factors relacionats amb 
la configuració del lloc de tre-
ball, com ara eines, estris de 
treball o organització de les 
tasques.

D’aquesta anàlisi, se 
n’extreuen les fonts més ha-
bituals dels problemes i les 
seves possibles solucions. De 
l’experiència obtinguda a par-
tir de la solució de diferents 
casos concrets, se n’extreu 
allò més representatiu que es 
pot extrapolar a situacions si-
milars.

•  L’elaboració  de  bones  pràc-
tiques.

Tota aquesta experiència es 
posa en coneixement de les 
empreses a través de bones 
pràctiques ergonòmiques, 
guies pràctiques per solucio-
nar problemàtiques concretes i 
altres materials l’objectiu dels 
quals és sensibilitzar sobre els 
trastorns musculoesquelètics i 
oferir alternatives per prevenir-
los i combatre’ls.

•  La  divulgació  del  coneixe-
ment desenvolupat.

El coneixement desenvolu-
pat es trasllada mitjançant 
l’assessorament personalit-

zat, per mitjà d’Internet o 
d’una sèrie d’activitats divul-
gatives com, per exemple, se-
minaris per dissenyar i confi-
gurar adequadament els llocs 
de treball i les tasques que 
s’hi realitzen.

CAS PRÀCTIC: TASQUES DE 
MANIPULACIÓ D’OBJECTES 
ARRAN DE TERRA I A DISTÀN-
CIES LLUNYANES

Una de les principals causes 
de les lesions musculoesquelèti-
ques són els sobreesforços per 
aplicació de força. Els sobrees-
forços són accions en les quals la 
persona fa un esforç per sobre de 
la seva capacitat normal de tre-
ball. Són el motiu de gairebé la 
meitat de les lesions laborals que 
es produeixen.

Les lesions més comunes per 
sobreesforç són les distensions i 
els esquinços, especialment a la 
zona lumbar. També causen in-
flamacions que provoquen dolor 
i molèsties a l’esquena i extremi-
tats superiors.

Es produeixen sobreesforços 
en fer:

•  Forces  en  males  postures, 
per exemple amb els braços 
estirats, aixecats o cap en-
rere, amb el cos girat o amb 
l’esquena inclinada.

•  Manipulació  de  càrregues 
pesants o en condicions ina-
dequades en transportar-les, 
sostenir-les, empènyer-les, 
tibar-ne, girar-les, pujar-les o 
baixar-les.

•  Forces  elevades,  especial-
ment si es realitzen de for-
ma brusca i sobtada, sense 
l’escalfament muscular ade-
quat.

•  Tasques  repetitives  que 
creen tensió muscular i que no 
permeten el temps suficient 
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als músculs, tendons i les arti-
culacions per recuperar-se de 
l’esforç.

En els apartats següents es 
presenta un exemple d’anàlisi 
de lesions per sobreesforç, les 
solucions particulars que es po-
den plantejar en llocs de treball 
concrets i com es pot extrapo-
lar l’experiència obtinguda arran 
d’aquesta anàlisi.

S’ha seleccionat un lloc de 
treball en el qual es produeixen 
lesions osteomusculars per so-
breesforç, situació molt difosa en 
la indústria. Es tracta d’una tasca 
de manipulació manual de càrre-
gues en la qual es manegen ob-
jectes arran de terra i a distàncies 
llunyanes, circumstàncies molt 
habituals en qualsevol entorn pro-
ductiu, sigui quin sigui el sector 
d’activitat.

El primer pas, és analitzar les 
conseqüències més probables 
que pot tenir per al treballador, i 
com es poden traduir en una pos-
sible lesió. Per a això, s’analitzen 
les tasques i la càrrega biome-
cànica que ocasionen a la perso-
na.

El pas següent, és conver-
tir les conclusions i els resultats 
de l’estudi en una fitxa de bona 
pràctica, amb un format que en 
facilita la divulgació a totes les 
empreses, a fi que les que tinguin 
problemes similars puguin apli-
car la mateixa solució.

Hi ha un catàleg de fitxes de 
bones pràctiques, que donen so-
lució als problemes ergonòmics 
més habituals que es troben en 
les empreses. Aquestes fitxes es-
tan a disposició de les empreses 
associades a la web de Mutua 
Universal, i es poden descarregar 
en format pdf.

Sovint, no n’hi ha prou amb 
les mesures d’enginyeria o el re-
disseny del lloc de treball, i és 

necessari establir un procediment 
de treball adequat. En aquestes 
situacions, la sensibilització dels 
treballadors és un aspecte fona-
mental per aconseguir evitar le-
sions. Com a suport a les empre-
ses en aquesta tasca, s’elaboren 
fullets divulgatius que les empre-
ses poden distribuir entre els seus 
empleats.

És possible que la bona pràcti-
ca dissenyada en el laboratori re-
quereixi d’una adaptació del lloc 
de treball. Per a això, els engin-
yers de les empreses necessiten 
disposar de referències tècniques 
i criteris pràctics sobre quines 
són les postures i quins són els 
moviments recomanats i sobre les 
distàncies, els espais i les orienta-
cions que s’haurien de respectar 
per aconseguir-los.

CONCLUSIONS

Molts dels problemes muscu-
loesquelètics es poden evitar amb 
solucions senzilles que impliquen 
un cost molt petit, amb una gran 
repercussió en la millora de les 
condicions de treball i la produc-
tivitat.

És necessària una activitat 
permanent d’R+D i elaboració de 
bones pràctiques que tinguin com 
a resultat aportar aquestes solu-
cions senzilles a les empreses, 
particularment a les que disposen 
de menys mitjans tècnics, com 
ara les pime o els treballadors au-
tònoms.

La difusió del coneixement 
a tots els nivells és un element 
clau per evitar situacions de risc. 
Aquesta activitat ha d’arribar a 
tots els afectats:

•  Empresaris.  Cal  donar-los 
a conèixer tant l’existència 
de solucions concretes com 
d’elements de gestió dels 
TME.

•  Enginyers  i  personal  tècnic 

en general. Necessiten ampliar 
tant els seus coneixements de 
disseny com obtenir dades i 
referències tècniques.

•  Treballadors. El millor conei-
xement dels factors de risc i 
la manera de reduir-los, unit 
a més sensibilització sobre 
aquest tema, són la clau per-
què puguin protegir la seva 
salut.

Les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals 
posen a disposició d’empreses i 
treballadors autònoms multitud 
de serveis i eines senzilles i pràc-
tiques per ajudar-los a reduir les 
lesions musculoesquelètiques.
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ACCIONS DE LES NOSTRES ORGANITZACIONS

ASAJA: CONSOLIDACIÓ 
DE LA CULTURA 

PREVENTIVA EN EL 
SECTOR AGRARI ESPANYOL

El sector agrari té unes carac-
terístiques peculiars que el fan 
diferent de qualsevol altre sector 
econòmic. Es compon bàsica-
ment de petites i mitjanes em-
preses, que en certes èpoques 
es converteixen en «micropimes» 
amb una alta temporalitat quant 
a l’ocupació, a causa del caràc-
ter estacional de les produccions, 
i un alt nivell d’envelliment de 
l’empresariat agrari. La suma de 
tots aquests factors fa que sigui 
un sector en el qual cal reforçar 
actuacions per facilitar la integra-
ció de la cultura preventiva.

L’activitat duta a terme en 
prevenció de riscos laborals per 
l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors s’emmarca dins de 
l’«Estratègia espanyola de segu-
retat i salut en el treball», amb 
actuacions d’enfortiment de la 
implicació d’empresaris i treballa-
dors en la millora de la seguretat i 
salut en el treball. Per a això, s’ha 
aconseguit un acord col∙lectiu 
sectorial entre les altres organit-
zacions professionals agràries i 
els sindicats més representatius 
del sector, i s’ha creat un òrgan 
específic sectorial d’àmbit estatal 
per a la promoció de la salut i se-
guretat en el treball.

Des de l’any 2009 s’executen 
diferents programes d’actuació 
a l’empara de les convocatòries 
d’assignació de recursos per part 

de la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales. Els 
objectius principals d’aquestes 
actuacions han tingut com a fina-
litat la consolidació de la cultura 
preventiva i l’impuls de la gestió 
de la prevenció de riscos laborals 
en el sector agrari, per a la qual 
s’ha disposat de diferents eines: 
edició de materials, jornades, vi-
sites a empreses del sector…

El principal instrument 
d’actuació per aconseguir els 
objectius previstos han estat les 
visites paritàries (realitzades per 
ASAJA juntament amb els sindi-
cats representants dels treballa-
dors més representatius) fetes 
a explotacions agràries, on un 
equip d’agents sectorials ha di-
vulgat i informat sobre els riscos 
professionals existents en el sec-
tor i sobre els drets i les obliga-
cions preventives de l’empresari 
i els treballadors. Durant els úl-
tims tres anys s’han visitat més 
de 1.000 explotacions agràries 
a les comunitats autònomes de 
Castella-la Manxa, Andalusia, Ex-
tremadura, Catalunya i Aragó.

La realització de jornades di-
vulgatives també ha estat una 
eina important; s’hi han tractat el 
«Pla de prevenció de riscos labo-
rals», la planificació de la preven-
ció, la identificació dels riscos per 
a cada lloc de treball, la formació 
i informació d’empresaris i treba-

lladors del sector, i la vigilància 
de la salut.

El material divulgatiu és un 
altre punt fort de les actuacions 
efectuades en matèria preventiva 
des d’ASAJA. La realització de 
díptics i fullets específics del sec-
tor ha tingut una gran acollida, 
ja que no hi havia gaire informa-
ció sobre la matèria en el sector 
agrari.

Com a tema general, s’ha edi-
tat material sobre l’«Estratègia 
espanyola de seguretat i salut en 
el treball». Quant a la temàtica 
específica del sector agrari, s’ha 
realitzat material sobre la gestió 
preventiva en explotacions agro-
pecuàries, prevenció de riscos 
laborals en treballs forestals, ús 
de fitosanitaris en hivernacles, 
pràctiques adequades per a la 
realització de la poda i prevenció 
de riscos en el maneig i transport 
del bestiar.

És un compromís d’ASAJA 
continuar treballant en aquesta 
línia, intentant aconseguir una 
implantació efectiva de la cultura 
preventiva en el sector agrari del 
nostre país.
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FITES NORMATIVES 
EN LA SEGURETAT I HIGIENE 
EN EL TREBALL A ESPANYA (III)

EL NOU ESTAT

Ens endinsem en un període 
en el qual es desenvolupa la De-
claració 10 del Fur del Treball: 
«1. La previsió proporcionarà 
al treballador la seguretat de la 
seva empara en l’infortuni. 2.- 
S’incrementaran les asseguran-
ces socials de vellesa, invalidesa, 
maternitat, accidents del treball, 
malalties professionals, tubercu-
losi i atur forçós, i es tendirà a 
implantar una assegurança total. 
De manera primordial s’atendrà 
a dotar els treballadors ancians 
d’un retir suficient».

Etapa de plètora normativa 
en què es van establir les bases 
tècniques en matèria preventiva. 
L’Ordre del Ministeri de Treball 
de 31 de gener de 1940, que va 
aprovar el Reglament general de 
seguretat i higiene en el treball, 
va ser la primera norma sobre se-
guretat i higiene en el treball.

12 maig 1941: S’ordenen les 
indemnitzacions i els salaris de 
les persones accidentades.

7 juliol 1944: Es crea l’Institut 
Nacional de Medicina, Higiene i 
Seguretat del Treball.

31 juliol 1944: Declaració 
obligatòria de les malalties pro-
fessionals.

31 juliol 1944: Es regula la 
propaganda per a la prevenció 
d’accidents de treball i utilització 
del material de protecció perso-
nal del treballador.

24 setembre 1944: Es creen 
els comitès de seguretat i higiene 
en el treball.

19 setembre 1945: Obligació 
de mesures preventives a les mi-
nes.

4 març 1946: Es regulen els 
reconeixements mèdics preven-
tius de silicosi.

27 abril 1946: S’estableixen 
les dotacions mínimes de peces 
de roba de protecció personal per 
a menors de 21 anys.

1946: Creació de l’Institut 
Nacional de Medicina i Seguretat 
del Treball vinculat a la Facultat 
de Medicina de Madrid amb com-
petències d’investigació, asses-
sorament en riscos del treball i 
prevenció d’accidents laborals i 
malalties professionals.

10 gener 1947: Es crea 
l’assegurança de malalties pro-
fessionals, i es defineixen.

18 agost 1947: Creació dels 
jurats d’empresa.

16 gener 1948: Es crea 
l’Escola Nacional de Medicina del 
Treball.

20 maig 1952: S’aprova el Re-
glament de seguretat del treball 
en la indústria de la construc-
ció.

3 juny 1955: Aprovació del 
Reglament electrotècnic de baixa 
tensió.

21 desembre 1955: Llei 
d’accidents de treball que unifica 
els esdevinguts en la indústria i 
en l’agricultura.

22 juny 1956: S’aprova el Re-
glament per a l’aplicació del text 
refós de la legislació d’accidents 
de treball.

21 agost 1956: Es creen els 
serveis mèdics d’empresa. Es re-
organitzen per Decret 1036, de 
10 de juny.

26 juliol 1957: Relació 
d’indústries i treballs prohibits 
a dones i menors per perillosos 
i insalubres.

1959: Es regula la Clínica de 
Malalties Professionals.

17 gener 1959: Mesures de 
prevenció contra la silicosi a les 
mines de plom.

6 febrer 1959: Creació de 
l’Organització dels Serveis Mè-
dics d’Empresa (OSME) adscri-
ta a l’Institut Nacional de Previ-
sió.

14 setembre 1959: Regulació 
de la fabricació i ús de dissol-
vents i productes que continguin 
benzè.

21 novembre 1959: S’aprova 
el Reglament dels serveis mèdics 
d’empresa.

22 desembre 1959: Es dicten 
normes de protecció davant les 
radiacions ionitzants.
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MOTS ENCREUATS:
Completa els requadres que hi apareixen en blanc amb les paraules a partir de les definicions que es mos-
tren tot seguit.

Acció i efecte de protegir.
Opinió o actitud que algú adopta res-
pecte d’alguna situació o assumpte.
Usar o moure una cosa amb les mans.
Part posterior del cos humà, des de 
les espatlles fins a la cintura.
Acció i efecte de recuperar-se.
Conjunt de coneixements científics 
aplicats perquè el treball, els siste-
mes, productes i ambients s’adaptin 
a les capacitats i limitacions físiques 
i mentals de la persona.
Alteració lleu de la salut.
Conjunt de símptomes d’una malal-
tia.

1
2 

3
4 

5
6 
 
 
 

7
8

SOPA DE LLETRES:
Cerca en la sopa de lletres les 7 paraules que fan referència als trastorns musculo-esquelètics.

Múscul

Rendiment

Moviment

Càrrega

Manipulació

Extremitats

Tracció

41

8

4

2

63

5

7

1

 J R E V Z C A R D M U S C U L P E

 P A E L T I Z R S Y M O H T S Ñ C

 F C B M A N I P U L A C I O F X A

 A T O D P Y A F D E D R G R S H E

 G Ñ R E I L H I T S J E S U B Q X

 E A O A P B M A Q R R O A V E J T

 R N E U C A O I E I K B E G X M R

 R U R S O C V C D R G T L H N A E

 A Q I A P W I A N C M N U J L U M

 C J G S A T M O P J J E Ñ N Q F I

 N I Q M S O E Z A V O M F I R A T

 R C O C P L N N C E O I Z B U O A

 E L A U G Q T I M I A D Q E M N T 

 S G S M I T T Z P F D N Ñ X Y Z S

 Z O T P Z T O M U V X E R O B W G

 C W N O G C A T D E M R C O D M O



PASSATEMPS

SUDOKU PREVENCIÓ
Emplena tota la quadrícula de 9x9 cel∙les sense repetir cap equip de protecció individual en cap fila, 
columna o subquadrícula de 3x3.

1.- Casc

2.- Guants

3.- Ulleres

4.- Funda

5.- Botes

6.- Pantalla

7.- Arnès

8.- Protector auditiv

9.- Màscara
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 Q R E V Z C A R D N I S C L A S E

 D A E L T I Z R S Y O O H T U X C

 E C B H F E A I V B I U W R E X A

 S T O D P Y A F J E D R G C S H R

 E Ñ C E I L H E T S J E U U B Q S

 N A O Y P B C A Q R N C A V E J O

 V N E U I T L I E T I I E G X M S

 O I A S I D E P R O G R A M A A M

 L Q I U P W X A H C M N U J L U I

 U J S S A T S T P J J W Ñ N Q F L

 P I Q M S O R Z L V O X F I R A L

 A C O R A U L A V A O N Z B U O O

 M L A U G Q O I M I A D Q E M N R

 E G S M I T O Z P F D U Ñ X Y Z A

 N O T P Z T R M U V X S R O B W Y

 T W E S T R A T E G I A S V O M O
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