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O constante aumento dos trastornos musculoesqueléticos (TME) nos países industriali-
zados e as máis importantes consecuencias individuais e profesionais que se derivan dos 
mesmos, converteunos nunha das doenzas sobre as que máis se ten escrito nos últimos 
anos. Segundo datos recollidos polo Ministerio de Emprego e Seguridade Laboral, en 2011 
declaráronse 12.981 doenzas profesionais e 197.381 accidentes de traballo con baixa TME.

Son procesos que afectan principalmente ás partes brandas do aparato locomotor: mús-
culos, tendóns, nervios e outras estruturas próximas ás articulacións, tratándose de doen-
zas complexas nas que poden  influír diversos factores de risco, debéndose distinguir entre 
aqueles que aparecen no ámbito laboral, como a manipulación manual de cargas, o traballo 
prolongado en posturas forzadas e os movementos repetitivos, e os que se orixinan en am-
bientes alleos ao mesmo, como a vida sedentaria, a práctica de determinados deportes, 
accidentes de repercusión muscular, deterioro pola idade, patoloxías dexenerativas, esforzos 
na realización de actividades da vida privada ou nas malas posturas que se adoptan no tem-
po de lecer e descanso, entre outros.

Porén, a pesar da dificultade de establecer a relación causal entre os seus síntomas e a 
actividade profesional, téndese a identificar todos os TME co ámbito laboral. Resulta polo 
tanto imprescindible unha correcta identificación de orixe do dano para poder previlo opor-
tuna e adecuadamente, así como controlalo e, na medida posible, eliminalo, non debendo 
responsabilizar o empresario daqueles supostos que exceden da súa capacidade de organi-
zación e control.

Ademais das consecuencias que para o individuo se derivan coa aparición deste tipo de 
trastornos, deben terse presentes as consecuencias que para as empresas se ocasionan, non 
só polos custos directos e indirectos que xeran estas patoloxías senón tamén  polo impacto 
no seu funcionamento, o que dificulta o mantemento dos niveis de produtividade e calidade, 
así como para a propia sociedade no seu conxunto polos gastos médicos e as prestacións a 
cargo da Seguridade Social.

Os TME son un problema complicado, contra o que debe loitarse non só na formulación 
de políticas e actividades preventivas no ámbito laboral, mais tamén na orde da vida cotián. 
Na empresa débense identificar, para a súa avaliación, os riscos que poden derivar en TME, 
co fin de propor e adoptar as medidas preventivas adecuadas para evitalos. Neste sentido 
cabe sinalar que as empresas españolas, ao mesmo tempo que foron integrando  a pre-
vención de riscos laborais nas súas organizacións, viñeron realizando grandes  esforzos na 
actuación preventiva nesta materia, loitando contra a aparición de TME de forma máis eficaz 
e evitando na medida do posible a súa incidencia, utilizando para iso os coñecementos e 
avances necesarios.

E
D

IT
O

R
IA

L

3



SUMARIO
5 NOTICIAS

8 INICIATIVAS TEMÁTICAS
Entrevista a Juan Vaquero Vilas. Xefe do Departamento de 
Seguridade e Medio ambiente de Acerinox, S.A.

10 PROXECTOS CEOE – FUNDACIÓN PRL

12 PUNTO DE VISTA. ENTREVISTA A:

Javier Gortázar Obieta. Director de Prevención e Saúde Laboral de 
Altadis

Juan José Muñoz Benito. Director do Departamento de Prevención de 
Riscos Laborais de Bankia

José Antonio Herranz Cid. Xerente do Servizo de Prevención Manco-
munado de Ezentis

Carlos Senz Rieger. Coordinador do Servizo de Prevención Mancomu-
nado de Meliá

18 DOSSIER MONOGRÁFICO
Estudo sobre a xestión dos trastornos musculoesqueléticos na 
empresa

24 A PREVENCIÓN EN EUROPA
Ana Garasa Jiménez. Técnico Habilitado do Insttuto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra (ISPLN)

26 DESDE DENTRO: UNILEVER ESPAÑA

ACITURRI AERONÁUTICA

HEINEKEN

REPSOL

34 EXPERTOS EN PREVENCIÓN:
Jacinta Gaviria Benito. Xefa do Servizo de Prevención de Riscos Laborais do Goberno da Rioxa
Ana Elvira Planas Lara. Responsable do Laboratorio de Ergonomía de Mutua Universal

39 ACCIÓNS DAS NOSAS ORGANIZACIÓNS

40 A PREVENCIÓN A TRAVÉS DA HISTORIA

PASATEMPOS

acción
preventiva

Acción Preventiva non subscribe necesariamente as opinións expresadas 
nos artigos publicados, que son responsabilidade exclusiva dos seus autores

Publicación de CEOE
Realizada co financiamento da 
Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales (FPRL)

nº 5 - 2012

ISSN
2253-6477

DEP. LEGAL
M-46.801-2011

EDITA

41



NOTICIAS

5

A Federación Asturiana de Empresarios 
(FADE) analiza a responsabilidade dos 
mandos intermedios na prevención 
de riscos laborais

A Federación Asturiana de Empresarios 
(FADE) organizou unha xornada para o estudo  
da responsabilidade dos mandos intermedios 
das empresas na prevención de riscos laborais.

Durante a sesión abordáronse asuntos sobre 
que responsabilidades en prevención afectan aos 
mandos intermedios, en que medida unha em-
presa é responsable se se producir  un accidente 
laboral no que se viu implicado un traballador 
amoestado por esta e se pode un mando inter-
medio ser designado como recurso preventivo de 
maneira obrigatoria.

Abriron o encontro a directora do Instituto 
Asturiano de Prevención de Riscos Laborais, 
Miryam Hernández, e o secretario xeral de 
FADE, Alberto González.

No debate interviñeron o profesor titular de 
Dereito do Traballo da Universidade de Oviedo, 
Luís Antonio Fernández Villazón; a fiscal espe-
cializada en sinistros laborais do Tribunal supe-
rior de Xustiza de Asturias, Esperanza Gonzá-
lez Avella; e a fiscal xefe da Fiscalía de Área de 
Xixón, Rosa María Álvarez, entre outros.

A Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos (ARAG- 
ASAJA) e o Goberno da Rioxa poñen en marcha un 
servizo de prevención de riscos laborais mancomunado

O Goberno da Rioxa e a Asociación Riojana de 
Agricultores y Ganaderos (ARAG-ASAJA), acaban de 
presentar un novo servizo de prevención de riscos 
laborais posto en marcha pola asociación agraria 
coa colaboración do executivo rexional e o Instituto 
Riojano de Seguridad y Salud Laboral (IRSAL).

Este servizo ten como obxectivo estender a cul-
tura preventiva entre todas as empresas do sector 
agrícola e gandeiro asociadas a ARAG-ASAJA, para 
garantir o cumprimento da normativa en materia de 
prevención de riscos laborais e conseguir minimizar 
os sinistros laborais no sector.

O Servizo de Prevención Mancomunado fórma-
se entre empresas dun mesmo sector, neste caso, 
agricultores e gandeiros, para a organización dos 
recursos necesarios para o desenvolvemento das 
actividades preventivas en materia de riscos labo-
rais, xa que, o agricultor, como calquera outro em-
presario, debe cumprir coa obriga legal en materia 
de prevención.

Este servizo, denominado ARAG-Prevención, 
asesorará e informará tanto á empresa como aos 
traballadores en todo o relativo á prevención de ris-
cos laborais, en función da tarefa específica que 
realice e aos traballadores que contrate. Para iso 
contará cun equipo de especialistas que vai axudar 
aos agricultores e traballadores do sector nas tare-
fas de xestión da prevención.

O servizo, que vai comezar a ofrecerse aos so-
cios da organización agraria, estará constituído 
por dous técnicos superiores en prevención de ris-
cos laborais e vai contar co apoio técnico de todo o 
persoal de ARAG-ASAJA. Os técnicos teñen as tres 
especialidades: seguridade no traballo, hixiene in-
dustrial e ergonomía e psicosocioloxía.

O servizo vai manter informada a Consellaría 
de Industria, Innovación  e Emprego do Goberno 
da Rioxa, como autoridade laboral, das empresas 
que o constitúen e o grao de participación das 
mesmas.
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En marcha unha guía 
para mellorar a 
ergonomía no sector 
da madeira

O pasado xullo tivo lugar en 
Madrid a reunión de seguimento 
do proxecto «Guía para a mellora 
das condicións ergonómicas en 
postos de traballo do sector da 
madeira e o moble» onde partici-
pa a Confederación Española de 
empresarios de la Madera, Confe-
madera. No proxecto financiado 
pola Fundación para a Prevención 
de Riscos Laborais (FPRL IS-
0125/2011), tamén participan o 
instituto de Biomecánica de Va-
lencia, IBV, a Federación Estatal 
de Construcción, Madera y Afines 
de CC OO (Fecoma – CCOO) y Me-
tal, Construcción y Afines, Fede-
ración Estatal (MCA – UGT).

A pesar de que os avances 
tecnolóxicos fixeron que a maqui-
naria e os procesos produtivos 
almacenen un alto grao de auto-
matización da produción, que se 
estende a todas as ramas de acti-
vidade deste sector, as máquinas 
tradicionais seguen conservando 
un espazo importante nas em-
presas que traballan a madeira. 
Por outra parte, o tipo de produ-
ción das micropemes, onde na 
maioría dos casos non existen 
grandes lotes e trabállase baixo 
pedido, non fai posible nin viable 
a automatización. Outras carac-
terísticas que propician, aínda 
máis se cabe, esta situación son: 
o alto grao de flexibilidade,a he-
teroxeneidade dos produtos (sen-
do incluso casos produtos únicos 
singulares), a rapidez de respos-
ta necesaria nalgún caso, etc.

Os traballadores destas em-
presas teñen que desenvolver 
moitas tarefas diferentes, cunha 
alta variabilidade ao longo dun-
ha mesma xornada laboral, dán-
dose un alto grao de rotación 
entre máquinas e tarefas. Os tra-
balladores non están asignados 
a unha operación ou máquina, 
senón que deben coñecer e ope-
rar en case todas as máquinas. 
Outro aspecto é a mobilidade, 
ás veces son os propios traba-
lladores do taller os que saen 
a realizar tarefas de medida e 
montaxes fora do centro de tra-
ballo.

No que respecta ao tipo de 
carga trátase na maioría dos 
casos de postos de traballo de 
pá con requisitos de mobilida-
de e esixencia de aplicación de 
forzas. A maioría implica a ma-
nipulación manual de cargas, 
cuxo peso varía en función do 
produto e empresa, e en moitos 
tamén se dan desprazamentos 
con transporte de material. Os 
sobreesforzos ocasionados pola 
carga física á cal é sometido o 
sistema musculoesquelético 
supón unha alta porcentaxe de 
baixas.

Fállanse os 
«Premios CAEB 
2012 ás 
boas 
prácticas 
empresariais 
en prevención 
de riscos 
laborais»

As empresas Amer e 
Hijos, Estel Ingeniería y 
Obras, Meliá Hoteles, y 
Servicios Técnicos Portua-
rios resultaron gañadores 
dos «Premios CAEB 2012 
ás boas prácticas empre-
sariais en prevención de 
riscos laborais» convoca-
dos pola Confederación 
de Asociaciones Empresa-
riales de Baleares (CAEB), 
co financiamento da Fun-
dación para a Prevención 
de Riscos Laborais, para 
recoñecer o labor das com-
pañías en materia de segu-
ridade laboral.

O acto de entrega, que 
tivo lugar o 22 de outubro, 
foi presentado polo pre-
sidente da CAEB, Josep 
Oliver; a secretaria auto-
nómica de Promoción Em-
presarial y empleo, Lour-
des Cardona, e o director 
xerente da Fundación para 
a Prevención de Riscos 
Laborais, Pedro Montero. 
Previamente á entrega, o 
Catedrático de Dereito do 
Traballo e da Segurida-
de Social da Facultade de 
Dereito de ESADE (URL), 
Salvador del Rey, Impartiu 
un relatorio sobre a lexisla-
ción vixente en prevención 
de riscos laborais.
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Nova campaña da Axencia Europea 
para a Seguridade e a Saúde 
no Traballo: «Traballar mellor 
durante máis tempo»

2012 é o «Ano Europeo do En-
vellecemento Activo», ou dito en 
toda a súa extensión, o «Ano Eu-
ropeo do Envellecemento Activo e 
a Solidariedade Interxeracional». 
En Europa temos unha poboación 
envellecida, xa que a nosa expec-
tativa de vida é máis longa que a 
das xeracións precedentes. Se-
gundo a media, vivimos oito anos 
máis que no 1960, con tendencia 
á alza.

Isto é unha boa noticia. Porén, 
se tivermos en conta a baixa taxa 
de nacementos das últimas déca-
das, temos un patrón que se re-
pite e estende por todo o mundo 
desenvolvido: máis poboación de 
maior idade en termos absolutos, 
e unha proporción moito máis 
elevada en canto á poboación to-
tal.

Noutras palabras, a poboación 
en Europa está envellecendo ra-
pidamente. No 2010 o número 
de persoas de máis de 65 anos 
era algo superior a 87 millóns, 
o 17,4% da poboación total. Se 
a compararmos coas cifras de 
1985, vemos que por entón había 
59,3 millóns de persoas de máis 
de 65 anos, un 12,8% en total. 
O prognóstico é que estas cifras 
aumenten aínda máis en relación 
á poboación en idade de traba-
llar, dobrándose para 2060. Isto 
supón un reto, pero tamén unha 
oportunidade de aproveitar a ex-
periencia e aptitudes dos maio-
res. 

Como sinalou László Andor, 
comisario europeo de emprego, 

Asuntos Sociais e Inclusión: «A 
chave para abordar os retos que 
supón unha proporción cada vez 
maior de poboación de idade 
avanzada nas nosas sociedades 
está no envellecemento activo: 
animar os maiores a que conti-
núen a ser produtivos, traballar 
máis tempo e xubilarse máis tar-
de, que se impliquen en traballos 
voluntarios unha vez xubilados e 
que leven unha vida saudable e 
autónoma».

De aí a importancia do «Ano 
Europeo do Envellecemento Ac-
tivo», que se iniciou en xaneiro 
en Copenhague. O seu obxectivo 
é sensibilizar a sociedade para 
que tome conciencia de que os 
maiores poden seguir contribuín-
do a ela e animar as autoridades 
responsables a que axuden de 
forma activa as persoas de idade 
avanzada. Envellecemento acti-
vo significa envellecer con boa 
saúde, seguir vivindo de forma 
independente e participar total-
mente na sociedade. Unha parte 
fundamental do dito, inclúe facer 
todo o posible para que os nosos 
maiores permanezan sans por 
máis tempo dentro do mercado 
laboral. Actualmente, a taxa de 
traballadores entre 55 e 64 anos 
é de menos dun 50% na Europa 
dos 27.

Está contenta a poboación 
con este aumento da presenza 
de maiores no mercado  laboral? 
Segundo unha recente enquisa de 
opinión realizada polo Eurobaró-
metro parece ser que si. O 61% 
dos europeos, por exemplo, opi-

na que se debe permitir seguir 
traballando ás persoas despois 
da idade de xubilación legal e un 
terzo manifesta estar disposto a 
facelo despois de ter alcanzado a 
idade con dereito a gozar da pen-
sión.

As enquisas tamén mostran 
unha gran concienciación sobre 
a importancia da seguridade e 
saúde ocupacional (OSH), ante a 
cuestión de se os maiores deben 
traballar máis tempo. A segun-
da «Enquisa europea de opinión 
para a seguridade e saúde ocupa-
cional», encargada recentemente 
a Ipsos MORI, mostra que o 87% 
da poboación de toda Europa cre 
que é importante unha boa se-
guridade e saúde se as persoas 
maiores deben traballar máis 
tempo antes de se xubilarse,  in-
cluso para o 56% era unha cues-
tión «moi importante». Porén, de 
acordo coa enquisa do Eurobaró-
metro, moitos europeos tamén 
pensan que as condicións nos 
seus postos de traballo non lles 
van permitir seguir facéndoo can-
do envellezan: só catro de cada 
dez (42%) considérase capaz 
de seguir efectuando o mesmo 
traballo que actualmente realiza 
até alcanzar os 65 anos ou máis, 
mentres que o 17% cre que non 
poderá seguir facéndoo cando 
chegue aos 59 anos. Máis da me-
tade manifestou que consideraba 
que os seus postos laborais non 
estaban adaptados ás necesida-
des dos maiores.
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ENTREVISTA A JUAN VAQUERO VILAS
Xefe do Departamento de Seguridade 
e Medio Ambiente de Acerinox, S.A.

Acción Preventiva (AP).- Hoxe 
en día disponse de resultados de 
I+D+i que facilitan amplamente 
a xestión da prevención de ris-
cos laborais nas empresas. Está 
xeneralizado o uso e aplicación 
destas ferramentas en España?

En Acerinox aplicámolas. En 
concreto, no estudo para a me-
llora no traballo da fabricación 
dos refractarios en aceiro. Estes 
refractarios están compostos por 
uns ladrillos dun peso considera-
ble, e historicamente foron a cau-
sa e orixe dos problemas mus-
culoesqueléticos. A utilización 
deste tipo de dispositivos per-
mitiunos desenvolver un proxec-

to bastante interesante, co cal 
logramos diminuír radicalmente 
os problemas desta índole nesa 
sección.

AP.- As lesións musculoes-
queléticas son frecuentes na fa-
bricación de aceiro. A pesar da 
introdución de sistemas de me-
canización e innovacións tecno-
lóxicas concretas, segue sendo 
necesaria a manipulación  ma-
nual en procesos complexos e 
repetitivos. Tense en conta a 
ergonomía no deseño dos novos 
equipos  sobre a base do estudo 
das necesidades físicas e psí-
quicas do traballo?

Modificamos dunha maneira 
importante a forma de traballar 
na sección de refractarios. A par-
te diso, hai xa unha serie de anos 
fixéronse unhas modificacións im-
portantísimas en todo o que son 
todos os pupitres e as cabinas de 
mando. Hai que ter en conta que as 
nosas liñas de traballo son dunhas 
dimensións moi importantes. Unha 
liña clásica, como é a cocción de 
metais e a eliminación das impure-
zas da superficie, son instalacións 
de trescentos metros de lonxitude 
con cinco ou seis operadores. Estes 
operadores traballan nunhas cabi-
nas; é dicir, non están actuando di-
rectamente sobre a liña. Así pois, 
o que se fixo no seu momento foi 

INICIATIVAS TEMÁTICAS

JUAN VAQUERO VILAS. ACERINOX, S.A.



«La utilización 
de [I+D+i] nos 
ha permitido 

desarrollar un 
proyecto [...] 
con el cual 

hemos logra-
do disminuir 
radicalmente 
los problemas 
[TME] en esa 

sección»
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adecuar todas esas cabinas desde 
o punto de vista ergonómico. Fixé-
ronse cambios notables no que son 
as posicións dos freos de man, pan-
tallas de visualización… que xa se 
modificou en toda a fábrica.

AP.- Hai diferentes métodos 
de avaliación para a detección de 
factores de risco ergonómico nos 
postos de traballo: RULA, OWAS, 
REBA, NIOSH, Táboas de SNOOK E 
CIRIELLO, Guía técnica do INSHT, 
JSI, CHECK LIST OKRA e FANGER. 
Cales deles se utilizan en ACERI-
NOX?

O método de avaliación que nós 
temos utilizado, é o do Instituto Na-
cional de Seguridade e Hixiene no 
traballo (INSHT). Existen diferentes 
métodos de avaliación, pero temos 
comprobado que, na maioría dos 
casos, non son de aplicación para 
o noso problema en concreto. Ade-
mais, utilizar o método preconizado 
polo  INSHT, ten unha vantaxe para 
nós, de algunha maneira é o método 
recoñecido polas autoridades com-
petentes.

AP.- Teñen detectado algunhas 
limitacións nos métodos que exa-
minaron?

Non demasiadas. Esta fábri-
ca ten unha vantaxe importante, o 
traballo está moi automatizado, co 
cal o persoal que está traballando 
en planta non está sometido a unha 
carga de estrés importante. Os pro-
cesos xa están moi automatizados. 
En calquera caso, Acerinox leva 
unha serie de meses desenvolvendo 
un estudo psicosocial e valorando a 
situación de cada un dos postos de 
traballo.

AP.- A rotación de postos,  ba-
seada no intercambio sistemático 
dos traballadores nos postos de 
traballo, é concluínte no que se re-
fire á mellora  das condicións er-
gonómicas nas que desenvolven o 
seu labor?

Trátase dunha ferramenta im-

portante que temos utilizado ex-
tensamente, coas limitacións que 
ten. É dicir, se temos unha persoa 
con algún problema, e non pode fa-
cer un tipo de movemento concre-
to porque ten algunha limitación, 
procúrase en que outra parte da 
fábrica pode adecuarse. Pero, che-
ga un momento que ten un límite. 
É dicir, o problema chega cando o 
empregado ten unha pequena limi-
tación no movemento, por exemplo 
levantar o brazo a máis de unha 
determinada altura. Isto non deixa 
de ser unha siderurxia e, aínda que 
non hai grandes problemas de tras-
tornos musculoesqueléticos, hai 
que realizar algún tipo de move-
mento, por pequeno que sexa: mo-
ver válvulas, traballar con freos de 
man… E aínda que non son esfor-
zos importantes, necesítase unha 
liberdade de movemento.

AP.- Podería dicirme exemplos 
de boas prácticas en materia de 
TME levadas a cabo en ACERI-
NOX

O mellor exemplo de boa prácti-
ca que temos desenvolvido en Ace-
rinox é o que se refire ao traballo 
refractario. É máis, foi recoñecido 
a escala nacional. Nós participa-
mos intensamente nos traballos da 
nosa organización, que é a Unión 
Nacional de Empresa Siderúrgi-
cas (UNESID) e estamos desen-
volvendo unha serie de proxectos 
conxuntamente con varias empre-
sas siderúrxicas nacionais. O ano 
pasado, nun congreso que houbo 
sobre problemas musculoesque-
léticos, presentamos o traballo da 
automatización na confección dos 
refractarios, nos convertidos e no 
forno eléctrico. Foi moi ben recibi-
do polos nosos colegas, xa que é 
unha solución a un problema que 
todo o sector da siderurxia ten.

«Además, uti-
lizar el método 
preconizado por 
el  INSHT tiene 
una ventaja para 

nosotros, de 
alguna manera 
es el método 

reconocido por 
las autoridades 
competentes»
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PROYECTOS CEOE - FUNDACIÓN PRL

PROXECTOS IMPULSADOS POR CEOA 
E FINANCIADOS POLA FUNDACIÓN 
PARA A PREVENCIÓN DE RISCOS LA-
BORAIS

ESTUDO SOBRE OS CUSTOS DA NON PREVENCIÓN. 
ANÁLISE E RESULTADOS (III). DI-0004/2011

Procédese a ultimar a análise estatística da in-
formación recadada das empresas no traballo de 
campo desenvolvido en 2011. Como xa se describía 
no anterior informe, efectuouse un tratamento esta-
tístico descritivo, nunha primeira fase, e unha análi-
se mais profunda de carácter inferencial, obténdose 
desta forma información agrupada por custos por 
traballador e ano, tanto para investimentos en ma-
teria de prevención de riscos laborais como custos 
derivados dos accidentes de traballo e doenzas pro-
fesionais.

Séguese profundando nos informes das empre-
sas participantes no estudo e a súa comparación 

coa base de datos da mostra.

Polo que se refire á fase do estudo cualitativo, es-
tase a traballar na análise da información para iden-
tificar e analizar varios exemplos de boas prácticas 
en materia de PRL en empresas e podelas compartir 
e difundir entre o tecido empresarial español me-
diante os informes finais da Acción.

Simultaneamente, estanse a concluír os prepara-
tivos para a xornada de presentación de resultados 
do estudo que se vai realizar o próximo 21 de nov-
embro na sede de CEOE.

PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS (PCAE) 
PARA A PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. DI-0005/2011

Na actuación Difusión do Programa PCAE, reali-
záronse os días 16 e 25 de outubro, na sede central 
de CEOE, as xornadas de presentación do Programa 
de Coordinación de Actividades Empresariais, tendo 
previsto, nas datas de 15 e 22 de novembro, novas 
sesións nas sedes da Federación Onubense de Em-
presarios (FOE), en Huelva, e da Confederación de 
Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), en 
Palma de Mallorca.

A Asistencia Técnica para Empresas continuou 
o seu labor con 44 visitas nas que se informaron 
nas correspondentes empresas sobre as utilidades 
e vantaxes da ferramenta.

No cómputo total de empresas rexistradas en 
PCAE, alcanzouse a cifra de 675, creándose un to-
tal de 465 centros de traballo nos que se aplica o 
Programa de Coordinación de Actividades Empresa-
riais.

AXENCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS 
INFORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. DI-0006/2011

O proceso de actualización do portal www.av.prl.
ceoe.es segue desenvolvéndose con novos contidos 
e melloras funcionais.

O calendario de presentacións da Axencia Vir-
tual, en colaboración coas organizacións territoriais 
e sectoriais de CEOE, engade novas xornadas que se 
van realizar en Huelva e Baleares os próximos días 
15 e 24 de novembro, e Xerez e Santiago de Com-

postela pendente de fixar data.

Redactouse o plan de medios da campaña da 
Axencia Virtual prevista neste exercicio. Unha mes-
tura de soportes convencionais no medio «revistas 
profesionais» e soportes dixitais de cabeceiras te-
máticas, configuran a campaña de publicidade que 
se iniciou no mes de setembro.
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ANÁLISE DA PRECEPCIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE IDENTIFICA-
CIÓN E AVALIACIÓN DE RISCOS PSICOSOCIAIS. APUNTE SOBRE CRITE-
RIOS E NECESIDADES METODOLÓXICAS. DI-0007/2011

Procedeuse á análise da parte cualitativa do es-
tudo no que participaron expertos profesionais de 
mutuas, organizacións empresariais e empresas de 
diferentes sectores. 

Todas as actividades desta Acción céntranse na 
convocatoria do próximo día 24 de novembro onde 
se darán a coñecer os resultados deste proxecto, e 
cuxo programa estruturouse coa participación de 
coñecidos especialistas en dous grandes epígrafes 
que contextualizan o obxecto do proxecto: «A per-
cepción de riscos psicosociais desde a perspectiva 
das mutuas e servizos de prevención» e «Prevención 
de riscos psicosociais nos sectores de servizos para 

a dependencia, telecomunicacións e transportes».

Cóntase coa participación de coñecidos profesio-
nais dos sectores enunciados: Montserrat Noriega 
de Francisco, directora da área sanitaria de Medici-
na de Diagnóstico e Control S.A. (ME-DYCSA); José 
NiñoEscalante. Área de Prevención. FREMAP; Alicia 
Azaña Diz, secretaria xeral da Asociación de Empre-
sas de Servizos para a Dependencia (AESTE); Con-
cepción Martín de Bustamante, directora do Servizo 
Mancomunado de Prevención de Telefónica e Zu-
lema García Arroyo, responsable de prevención do 
Grupo Ruiz.

ORGANIZACIÓN E DIVULGACIÓN XERAL DA PREVENCIÓN DE RISCOS 
LABORAIS. DI-0008/2011

Conclúese a actualización e mellora da web www.
prl.ceoe.es, ademais da modificación e adaptación 
do documento explicativo das novas funcionalida-
des. Igualmente no que se refire aos contidos e fun-
cionalidades da comunidade virtual www.covi.prl.
ceoe.es

Do calendario previsto de eventos para a divulga-
ción da prevención de riscos laborais, realizáronse 
dous importantes encontros cunha notable asisten-
cia de profesionais.

«A formación en prevención de riscos laborais no 
ámbito empresarial» e «Presente e futuro da xestión 
da doenza profesional», foron os temas que se abor-
daron en sendas sesións realizadas o 26 de setem-
bro e 30 de outubro respectivamente.

Pechan a axenda do presente ano os seguintes 
actos:

28.11.2012. «Xestión eficaz da prevención de 
riscos laborais no ambiente empresarial».

29.11.2012. «Encontro Directores de Comunica-
ción das organizacións asociadas a CEOE. Difusión 
das boas prácticas preventivas en Internet e Redes 
Sociais».

10.12.2012. «Encontro de Responsables de PRL 
das empresas asociadas a CEOE. Difusión das boas 

prácticas preventivas empresariais en Internet e Re-
des Sociais».

Em ambas as reunións cos Dircom e responsa-
bles de Prevención de Riscos Laborais das orga-
nizacións asociadas a CEOE, vanse analizar cales 
son as fases que deben desenvolverse para realizar 
unha estratexia «social media marketing». Trátase 
en última instancia, de aproveitar a potencialidade 
do bo uso das redes sociais, así como de todas as 
ferramentas que ofrecen as continuas innovacións 
tecnolóxicas que poidan contribuír no beneficio de 
toda a comunidade empresarial.

Previo á realización do vídeo divulgativo dos ser-
vizos e produtos prestados polos departamentos 
técnicos de prevención de riscos laborais das orga-
nizacións empresariais asociadas a CEOE, aprobou-
se nestas datas o guión técnico do proxecto.

Ultímase a execución do plan de medios nas ca-
beceiras profesionais das organizacións empresa-
riais asociadas a CEOE e outras cabeceiras profe-
sionais privadas.
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PUNTO DE VISTA

OS TRASTORNOS  
MUSCULOESQUELÉTICOS: 
IDENTIFICACIÓN 
E PREVENCIÓN

«UN POSTO DE TRABALLO TEN DIFERENTES TAREFAS E EN CADA TAREFA DIVERSOS FACTORES DE 
RISCO PRESENTES. O FUNDAMENTAL É QUE O MÉTODO... SEXA ADOPTADO E ELEITO EN FUNCIÓN 
DO FACTOR DE RISCO E NON E FUNCIÓN DO POSTO DE TRABALLO»

OS TRASTORNOS MUSCU-
LOESQUELÉTICOS: IDENTIFICA-
CIÓN E PREVENCIÓN

Os trastornos musculoesque-
léticos (TME) constitúen o proble-
ma da saúde laboral máis común 
na Unión Europea (UE). No ámbi-
to empresarial, ponse o acento en 
identificar e combater os factores 
de riscos destas patoloxías.

Javier Gortázar Obieta, direc-
tor de Prevención e Saúde Laboral 
Altadis, pensa que «A identifica-
ción dos factores de risco se está 
realizando de forma adecuada já 
que o Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene del Trabajo (INS-
HT) proporciónanos ferramentas 
válidas». Juan José Muñoz Beni-
to, director do departamento de 
Prevención de Riscos Laborais 
de Bankia, expón neste senso e 
«parécelle unha ferramenta moi 
completa e clara [...] a «Lista de 
comprobación ergonómica» ou o 
«Manual para a avaliación e pre-

vención de riscos ergonómicos e 
psicosociais na PEME (...)».

Hai unanimidade en termos 
xerais sobre a avaliación de ris-
cos, pero non se ocultan algúns 
problemas. Javier Gortázar Obie-
ta declara que «Non é o mesmo 
traballar, fisioloxicamente falan-
do, con xente nova que con mu-
lleres de cincuenta e cinco anos. 
Por suposto, a parte do factor 
físico, cremos que hai outros fac-
tores de organización».

José Antonio Herranz Cid, xe-
rente do Servizo de Prevención 
Mancomunado de Ezentis, con-
sidera que «O ideal sería dispor 
dunha historia clínica común do 
traballador, para que os médicos 
do Servizo Nacional de Saúde, 
Mutuas e Sistema Público de 
Saúde, puidesen en todo o mo-
mento ter a información dos ris-
cos por doenza profesional aos 
que está exposto o traballador e 
así poder catalogar e valorar este 

tipo de continxencias con maior 
obxectividade».

En España obsérvase que os 
índices de sinistros laborais se 
reduciron, en termos xerais, en 
máis dun 50%, e este feito reflíc-
tese nas empresas. Carlos Senz 
Rieger, coordinador do Servizo de 
Prevención Mancomunado de Me-
liá, así o explica «A patoloxía os-
teomuscular por accidente de tra-
ballo reduciuse nos últimos anos 
un 38% no noso grupo, debido á 
adopción de medidas técnicas e 
accións de formación específicas 
para reducir ou previr a adopción 
de posturas forzadas. Nalgúns 
casos, tamén medidas organiza-
tivas», e remarca que «Tamén se 
ten traballado de forma multidis-
ciplinar, na cal os distintos depar-
tamentos do grupo contribuíron 
para a procura de melloras».

A teoría da rotación no posto 
de traballo, parece que non é fácil 
levala á práctica. Javier Gortázar 
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Obieta di que «O problema xorde 
cando hai un caso de trastorno 
musculoesquelético e temos que 
encaixar esa persoa noutro posto 
distinto. As empresas pequenas 
téñeno difícil pola dificultade que 
supón mudar esa persoa de lugar 
de traballo. Despois é moi com-
plicado garantir que un posto de 
traballo non xere un risco enga-
dido».

Carlos Senz Rieger destaca 
que «Non só, para as baixas por 
un accidente a causa dun TME, 
mais tamén para aqueles traba-
lladores fixos descontinuos que 
interrompen a súa actividade des-
pois dun determinado período de 
tempo».

Juan José Muñoz Benito, can-
do se lle pregunta que aspecto 
habería que incluír nunha posible 
Directiva que poña ao día a lexis-
lación sobre os TME, manifesta 
que «hai unha necesidade bási-
ca, que é recoñecer a realidade 
na que estamos, e esa realidade 
non é outra que, por un lado, non 
se pode perder competitividade 
e, por outro lado, a prolongación 
da vida laboral. Sobre a base des-
tas dúas premisas creo que [...]
contemplar situacións de novas 
tecnoloxías, novas formas de 
traballo, novas organizacións de 
traballo... son importantes para 
a prevención, da mesma maneira 
que contemplar a promoción da 
saúde (...)».

OS MÉTODOS DE AVALIA-
CIÓN

Hai diversas opinións sobre 
distintos métodos para a avalia-
ción de riscos, OKRA, NIOSH, 
OWAS, JSI ou a Guía de INSHT 
son avaliados, valga a redundan-
cia, polos entrevistados. Segun-
do Juan Muñoz Benito, «A Guía 
técnica do INSHT achega unha 
inscrición detallada. De feito, no 
modelo de avaliación de riscos de 
Bankia, temos analizado todos 
os métodos, pero consideramos 

de forma moi especial a Guía do 
INSHT». Javier Gortázar Obie-
ta, declara que «Nós utilizamos 
moito os métodos OKRA para 
os movementos repetitivos e o 
NIOHS para o manexo de cargas. 
Ademais diso, temos as normas 
UNE para a seguridade en má-
quinas en relación coas posturas 
que de deben de adoptar no seu 
manexo». José Antonio Herranz 
Cid pensa que «en principio, to-
dos os métodos teñen ao seu 
alcance e, algún deles, as súas 
limitacións. Por exemplo, OWAS 
perde fiabilidade na hora de ava-
liar os riscos por movementos 
repetitivos en zonas de extremi-
dades superiores, como pode 
ser o pescozo ou ombreiros. JSI, 
practicamente está limitado para 
a avaliación dos riscos ergonómi-
cos para movementos repetitivos 
en posición sentada (...)». Carlos 
Senz Rieger puntualiza que «En 
principio, esta gran variedade de 
métodos permítenos afinar nos 
resultados que estamos a pro-
curar para propor unha solución 
razoada, e sobre todo, buscar 
cal é a medida correcta; é dicir, 
centralizar e focalizar onde está 
o problema para poder actuar fe 
forma correcta».

José Antonio Herranz Díaz 
considera, igualmente, que «A 
avaliación dun posto de traballo 
adoita pedir a aplicación de va-
rios métodos simultáneos. Un 
posto de traballo ten diferentes 
tarefas e en cada tarefa diversos 
factores de riscos presentes. O 
fundamental é que o método se 
adopte e elixa en función do fac-
tor de risco e non en función do 
posto de traballo».

BOAS PRÁCTICAS

Carlos Senz Rieger, considera 
que no labor de prevención de 
riscos, en xeral, e na prevención 
dos TME, en particular «Unha 
das boas prácticas foi a coloca-
ción de camas elevadoras arti-
culadas. Outra das medidas que 

procuramos, é a mellora continua 
dos elementos que estamos a 
utilizar nos nosos equipos: subs-
titución de carros, modificación 
de diámetros de rodas, análises 
específicas de cada un deles. 
Procuramos sempre as últimas 
tecnoloxías que se poden adop-
tar. Recentemente recebemos un 
premio á boa práctica por parte 
da CAEB e da Fundación para la 
Prevención de Accidentes (sic), na 
que temos desenvolvido un portal 
de saúde laboral que está dentro 
do portal do grupo. Neste, calque-
ra traballador pode acceder e ato-
par todas as campañas informati-
vas, consellos para mellorar o seu 
posto de traballo, suxestións que 
poida facer».

José Antonio Herranz Cid re-
marca que «En Ezentis a princi-
pal medida preventiva fronte aos 
riscos ergonómicos, adoptouse 
hai dous anos cando a dirección 
decidiu a mudanza de oficina. 
Aproveitouse  este traslado para 
mudar a totalidade do mobiliario, 
dos postos de traballo con uso 
de pantallas de visualización de 
datos, e deseñáronse estes novos 
postos baixo criterios técnicos er-
gonómicos».

Juan José Muñoz Benito des-
taca que a «A primeira actuación 
global foi o desencaixamento das 
pantallas de visualización de da-
tos dos caixeiros automáticos, 
intervir no deseño dos programas 
de execución da dinámica das ofi-
cinas e o cambio de pantallas de 
visualización de datos dos moni-
tores a pantallas planas».
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Os trastornos musculoesque-
léticos (TME) constitúen o pro-
blema de saúde laboral máis co-
mún na Unión Europea, podería 
dicirme se se está dando a res-
posta adecuada para identificar 
e mitigar os factores de risco vin-
culados aos TME nos ambientes 
de traballo?

A identificación dos factores 
de risco estase a realizar de ma-
neira adecuada, pois o INSHT 
proporciónanos ferramentas vá-
lidas. A mitigación é máis com-
plicada, xa que o normal é que 
se teña que modificar o proceso 
produtivo e isto resulta moi cus-
toso. Por iso, sempre hai que fa-
celo en orixe, facendo ergonomía 
preventiva. Os nosos enxeñeiros, 
ao inicio dun proxecto novo, de-
ben realizar unha avaliación pre-
via de riscos onde inclúen, tamén 
os ergonómicos. Desde a área de 
prevención, asesorámoslles sobre 
como lograr a mellor solución.

AP.- A manipulación manual 
de cargas, o traballo en posturas 
prolongadas e forzadas e os mo-
vementos repetitivos, represen-
tan factores de risco vinculados 
aos TME, existen factores de ris-
co non biomecánicos?

Por suposto que existen fac-
tores de risco non biomecánicos. 
Do estado fisiolóxico da persoa, 
do seu estado físico ou psíquico, 
condicións ambientais do posto 
de traballo, temperatura ou humi-
dade e por suposto, factores de 
organización, quendas, duración 
do traballo, etc.

AP.- Xerouse un debate im-
portante en torno aos factores 
de risco asociados con trastor-
nos musculoesqueléticos, xa 
que o seu alcance é moi com-
plexo dado que converxen fac-
tores físicos, psicosociais e or-
ganizativos. Desde o seu punto 
de vista, cales son os principais 
factores?

O factor físico é o máis impor-
tante xa que condiciona certas 
tarefas. Non é o mesmo traballar 
con xente nova que con mulle-
res de cincuenta e cinco anos, 
fisioloxicamente falando. Por su-
posto, á parte do factor físico, 
cremos que os factores de or-
ganización son fundamentais: a 
duración do esforzo, a súa inten-
sidade ou tamén o que poidamos 
ou non ter axudas mecánicas ou 
utilizar a ergonomía preventiva.

AP.- Son moitos e moi diver-
sos os métodos que poden apli-
carse para levar a cabo unha 
análise das situacións de risco 
músculoesquelético, hai algún 
método recoñecido por algunha 
instancia internacional sobre  a 
fiabilidade dos resultados obti-
dos?

Nós utilizamos moito os mé-
todos OKRA para os movementos 
repetitivos, o NIOHS para o ma-
nexo de cargas. Ademais diso, 
temos as normas UNE para a 
seguridade en máquinas en rela-
ción coas posturas que hai que 
adoptar no seu manexo.

AP.- Cal cre que é a situación 

na que se encontra a investiga-
ción sistemática dos factores de 
risco de trastornos musculoes-
queléticos?

Temos sempre en conta o ca-
dro de doenzas profesionais, e a 
avaliación de riscos tamén nos dá 
moitas pistas. O problema que 
temos é que o investigador non 
sabe a influencia que nese tras-
torno pode ter a posible vida ex-
tralaboral da persoa. A iso hai que 
sumar o posible deterioro biolóxi-
co natural da persoa.

AP.- Cóntase co marco xurídi-
co adecuado, os coñecementos 
e a tecnoloxía necesarios para 
reducir a incidencia destas do-
lorosas doenzas que coñecemos 
como trastornos musculoesque-
léticos?

Marco xurídico si que existe. 
O problema témolo cando hai un 
caso de trastorno musculoesque-
lético e temos que encaixar esa 
persoa noutro posto distinto. as 
empresas pequenas téñeno difícil 
pola dificultade que supón cam-
biar a esa persoa de lugar de tra-
ballo, e é moi difícil garantir que 
un posto de traballo non xere un 
risco engadido.

«O problema que temos é que o investigador non 
sabe a influencia que nese trastorno pode ter a 
posible vida extralaboral da persoa»

ALTADIS

JAVIER GORTÁZAR OBIETA
Director de Prevención e Saúde Laboral 
de Altadis
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«A Guía técnica do INSHT achega unha descrición 
detallada. De feito é o modelo de avaliación de ris-
cos de Bankia»

BANKIA

AP.- En que aspectos é nece-
sario incidir nunha posible Di-
rectiva que modernice a lexisla-
ción sobre os TME?

A nova estratexia que contem-
pla a UE para o período 2013-
2020 aborda moi eficazmente 
ese debate. Hai unha necesidade 
básica, que é recoñecer a reali-
dade na que estamos, e esa rea-
lidade non é outra que, por un 
lado, non  perder competitividade 
e, por outro, a prolongación da 
vida laboral. Tendo en conta esas 
dúas premisas, creo que propor 
situacións de novas tecnoloxías, 
novas formas de traballo, novas 
organizacións de traballo… Son 
importantes para a prevención, 
da mesma maneira que promo-
cionar a saúde.

AP.- Dos diferentes métodos 
de avaliación para a detección 
de factores de risco ergonómico 
cales deles utilizan en Bankia?

En Bankia, en xeral, a súa 
aplicación non son de utilidade. 
A Guía Técnica del INSHT ache-
ga unha descrición detallada. De 
feito, é o modelo de avaliación de 
riscos de Bankia. Analizados to-
dos os métodos, e, de maneira 
moi particular, o que se adoptou 
é a Guía do INHST.

AP.- Que limitacións detectou 
nalgúns dos métodos?

É un tema de aplicabilidade, 
máis do que limitacións. Deter-
minados métodos poden ser de 
unha enorme utilidade na análi-

se de determinadas tarefas ou 
postos de traballo. En relación 
ao noso sector de actividade, o 
que existe é unha falta de especi-
ficidade deses métodos coa con-
cepción de traballo que temos no 
momento actual.

AP.- Para levar a cabo a iden-
tificación inicial de riscos é con-
veniente o emprego de listas de 
identificación como a «Lista de 
comprobación ergonómica» ou  o 
«Manual para a avaliación e pre-
vención de riscos ergonómicos e 
psicosociais na PEME», están ao 
día estas ferramentas?

Esta última paréceme unha 
ferramenta moi completa, clara, 
plenamente vixente e actualiza-
da. Dispón de todo, as preguntas 
nas que hai que incidir na ava-
liación de riscos e, ademais, dá 
posibles solucións ou direccións 
técnicas sobre as que hai que 
avaliar dunha maneira máis tei-
muda.

AP.- Cada factor de risco pode 
estar presente nun posto en di-
ferentes niveis; por exemplo, a 
repetición de movementos, cal 
é o  nivel suficiente nun posto 
avaliado como para considerar 
necesaria unha actuación ergo-
nómica?

Academicamente, na medida 
na que poda causar danos á saú-
de do traballador que o desem-
peña, hai que esixir unha actua-
ción ergonómica. Persoalmente, 
creo que convén ir por diante e 
anticiparse a esa situación. Máis 

que considerar un nivel crítico 
para propor unha actuación, o 
ideal sería coñecer a concepción 
do posto e as tarefas que realiza o 
empregado, e polo tanto estable-
cer a idoneidade e o máximo nivel 
ergonómico de adaptación.

AP.- Que boas prácticas en 
materia de TME se levaron a 
cabo en Bankia?

A primeira actuación global 
foi desencaixar as pantallas de 
visualización de datos dos caixei-
ros automáticos, tamén foi moi 
importante intervir no deseño dos 
programas de execución da diná-
mica das oficinas e o cambio de 
pantallas de visualización de da-
tos dos monitores a pantallas pla-
nas, o cambio de tamaño desas 
pantallas procurando unha maior 
ergonomía visual e as campañas 
na modificación do mobiliario nos 
postos de traballo.

JUAN JOSÉ MUÑOZ BENITO
Director do Departamento de Prevención de 
Riscos Laborais de Bankia
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«O oitenta e catro por cento dos traballadores si-
nalan que tiveron ou que sofren algún tipo de pa-
toloxía desta»

EZENTIS

AP.- Até onde pode separarse 
a sobrecarga músculoesqueléti-
ca laboral da do resto de activi-
dades cotiáns como orixe da pa-
toloxía? Como valoralo?

Os trastornos musculoesque-
léticos son o principal problema 
de saúde no ambiente laboral. O 
oitenta e catro por cento dos tra-
balladores sinalan que tiveron ou 
que sofren algún tipo de patoloxía 
deste tipo. Estas continxencias 
son tanto de carácter profesional 
como pola súa vida cotián. O ideal 
sería dispor dunha historia clínica 
común do traballador para que os 
médicos do Servizo Nacional de 
Saúde, Mutuas e Sistema Públi-
co de Saúde, puidesen en todo 
o momento, poder ter a informa-
ción dos riscos por doenza profe-
sional aos que o traballador está 
exposto, e así poder catalogar e 
valorar este tipo de continxencias 
con maior obxectividade.

AP.- Por que nas publicacións 
de orixe preventivo no se fala dos 
membros inferiores?

Segundo a última enquisa na-
cional sobre as condiciones de 
traballo realizada polo INSHT, 
só o dez por cento dos traballa-
dores declara ter problemas por 
trastornos musculoesqueléticos 
en zonas de membros inferiores. 
Esta pode ser a causa pola que 
non se dedicou un grande esfor-
zo á investigación e avaliación 
destes riscos. Hoxe en día hai 
métodos e estudos moi concretos 
para valorar este tipo de riscos, 
sobre todo para aqueles traballa-

dores con factores de risco por 
traballos agachados, traballo de 
xeonllos ou estadas prolongadas 
de pé.

AP.- Dos diferentes métodos 
de avaliación para a detección 
de factores de risco ergonómico 
nos postos de traballo, cales de-
les  utilizan en EZENTIS?

A avaliación dun posto de tra-
ballo adoita esixir a aplicación de 
varios métodos de avaliación. Un 
posto de traballo ten diferentes 
tarefas e en cada tarefa diver-
sos factores de riscos presentes. 
O fundamental é que o método 
se adopte e elixa en función do 
factor de risco e non en función 
do posto de traballo. En Ezentis, 
á hora de avaliar os factores de 
risco por manexo manual de car-
ga nos almacéns da compañía, 
utilizouse as Guías Técnicas do 
INSHT.

AP.- Qué limitacións detectou 
nalgúns dos métodos de avalia-
ción?

En principio, todos os méto-
dos teñen o seu alcance e, algún 
deles, as súas limitacións. Por 
exemplo, OWAS perde fiabilida-
de á hora de avaliar os riscos 
por movementos repetitivos en 
zonas de extremidades superio-
res, como pode ser pescozo ou 
ombreiros. JSI, practicamente 
está limitado para a avaliación 
dos riscos ergonómicos de mo-
vementos repetitivos en posición 
sentada.

AP.- Os trastornos musculoes-
queléticos son unha doenza ou 
un accidente profesional?

A fronteira entre os accidentes 
de traballo e as doenzas profesio-
nais nunca foi clara. Actualmente, 
e coa lexislación na man, unha 
continxencia profesional por tras-
tornos musculoesqueléticos po-
derá considerarse doenza profe-
sional sempre que estea incluída 
no cadro de doenzas profesionais 
do ano 2006. No caso de non es-
tar, considerarase accidente de 
traballo sempre que exista unha 
causa directamente relacionada 
co traballo.

AP.- Podería dicirme exem-
plos de boas prácticas en ma-
teria de TME levadas a cabo en 
EZENTIS?

En Ezentis a principal medida 
preventiva fronte a estes riscos 
ergonómicos, adoptou hai dous 
anos cando a dirección decidiu a 
mudanza de oficina. Aproveitouse 
este traslado para mudar a tota-
lidade do mobiliario, mesas e ca-
deiras, dos postos de traballo con 
uso de pantallas de visualización 
de datos e deseñáronse estes no-
vos postos baixo criterios técni-
cos ergonómicos.

JOSÉ ANTONIO HERRANZ CID
Xerente do Servizo de Prevención 
Mancomunado
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«En principio, todos os medios ergonómicos que 
utilizamos son efectivos. Esta gran variedade de 
métodos permítenos afinar nos resultados que es-
tamos a procurar co obxecto de propor unha solu-
ción razoada»

MELIÁ

AP.- Aumentou a patoloxía os-
teomuscular de orixe laboral ou 
estaba latente? Se realmente au-
mentou, cal cre que é a razón?

A patoloxía osteomuscular  
por accidente de traballo reduciu-
se nos últimos anos un 38% no 
noso grupo. O motivo de dita di-
minución é debido, na súa maior 
parte, á adopción de medidas 
técnicas e accións de formación 
específicas para reducir ou previr 
a adopción de posturas forzadas; 
nalgúns casos tamén, medidas 
organizativas. Igualmente traba-
llouse dunha forma multidiscipli-
nar, na cal os distintos departa-
mentos do grupo traballaron para 
procurar melloras.

AP.- Hai unha acentuada con-
troversia entre patoloxía osteo-
muscular e simulación, como 
obxectivar a patoloxía e as limi-
tacións funcionais derivadas?

Segundo o Dr. Siquier, director 
do departamento de saúde labo-
ral, ao que pertence o servizo de 
prevención mancomunado, con 
exploracións específicas e probas 
complementarias chégase a  dife-
renciar se os TME son unha simu-
lación ou non. Poder chegar con 
rapidez ao diagnóstico, favorece a 
diminución do custo da incapaci-
dade temporal (IT).

AP.- Na prevención terciaria, 
cando a inserción do traballador 
con TME ao seu posto de traba-
llo? 

Bótase en falta unha normati-

va específica sobre este asunto. 
Non só para as baixas por un 
accidente a causa de un TME, 
senón, tamén, para aqueles tra-
balladores fixos descontinuos 
que interrompen unha actividade 
despois dun determinado perío-
do de tempo, que necesitarían 
unha regulación na súa reincor-
poración ao traballo. Insistimos 
en que debería haber un progra-
ma de «aclimatación» para este 
tipo de traballadores, posto que 
sabemos que los TME poden 
chegar a ter un resultado final 
predicible se non aplicamos ese 
período de aclimatación.

AP.- Qué métodos de avalia-
ción para la detección de facto-
res de risco ergonómico se utili-
zan en MELIA?

En principio, todos os medios 
ergonómicos que utilizamos son 
efectivos. Esta gran variedade de 
métodos permítenos afinar nos 
resultados que estamos a pro-
curar co obxecto de propor unha 
solución razoada, sobre todo sa-
ber cal é a medida correcta. É 
dicir, centralizar e focalizar onde 
está o problema para poder ac-
tuar de maneira correcta.

AP.- ¿Qué limitacións detec-
tou nalgúns dos métodos?

A limitación dáa o propio mé-
todo, e ás veces non é só o méto-
do, senón que necesitamos unha 
serie de instrumental e de equi-
pos para poder levar a cabo este 
método. Unha vez definido, faise 
o estudo e a partir de aí, comé-

zase a desenvolver cales son as 
medidas adecuadas ou preventi-
vas que se podan aplicar.

AP.- Que boas prácticas en 
materia de TME se levaron a 
cabo en Meliá?

Unha das boas prácticas foi a 
colocación de camas elevadoras 
articuladas. Outra das medidas 
que procuramos, é  a mello-
ra continua dos elementos que 
estamos utilizando nos nosos 
equipos: substitución de carros, 
modificación de diámetros de ro-
das, análises específicas de cada 
unha delas. Buscamos sempre 
as últimas tecnoloxías que poi-
dan adoptarse. Recentemen-
te recibimos un premio á boa 
práctica por parte da CAEB e da 
Fundación para a Prevención de 
Accidentes, na que temos des-
envolvido un portal de saúde la-
boral que está dentro do portal 
do grupo. Neste, calquera traba-
llador pode acceder e encontrar 
todas as campañas informativas, 
consellos para mellorar o seu 
posto de traballo, suxestións que 
poida facer etc. En definitiva, 
unha ferramenta non só de xes-
tión, senón que sexa de utilidade 
para o traballador.

CARLOS SENZ RIEGER
Coordinador do servizo 
de Prevención mancomunado



18

DOSSIER MONOGRÁFICO

Estudo sobre a xestión dos 
trastornos musculoesqueléticos 
na empresa

XESTIÓN DOS TRASTOR-
NOS MUSCULOESQUELÉTI-
COS NA EMPRESA

Un dos problemas de saú-
de relacionados co traballo 
máis común en Europa son os 
chamados trastornos muscu-
loesqueléticos (TME). Aínda 
que pode afectar a calquera 
persoa nun momento determi-
nado, aplicando as medidas 
preventivas oportunas, a súa 
incidencia minimízase nota-
blemente.

Entre as diferentes secuen-

cias directas que ocasionan a 
aparición deste tipo de tras-
tornos, podemos destacar o 
incremento dos custos eco-
nómicos e sociais da empre-
sa así como a diminución do 
ritmo da actividade laboral e 
a redución da produtividade. 
En ocasións, estes trastornos 
poden derivar en baixas por 
doenzas, cos efectos negati-
vos que isto implica.

O coñecemento deste tipo 
de trastornos axuda a coñecer 
que medidas se poden im-
plantar co obxectivo de previr 

e reducir así o seu impacto.

A continuación exponse, 
unha visión xeral da xestión 
dos trastornos musculoesque-
léticos tomando unha mostra 
de empresas agrarias, de dis-
tribución e a loxística.

A SITUACIÓN DOS TRASTORNOS MUSCULOES-
QUELÉTICOS NA EMPRESA. MOSTRA SELECCIO-
NADA DE EMPRESAS PERTENCENTES AO ÁMBITO 
AGRARIO, A LOXÍSTICA E DISTRIBUCIÓN

O dossier incluído neste número da revista trata 
de analizar o coñecemento e xestión dos trastornos 
musculoesqueléticos nas empresas dos ámbitos se-
leccionados, así como de estudar o grao de implan-
tación e cumprimento das obrigas nesta materia.

A mostra está composta por empresas agrarias, 
de distribución e a loxística. A configuración da 
mesma axustouse ao criterio dun 33% de elementos 
de mostra de cada grupo de empresas. Se ben o mé-
todo de selección baseouse en criterios aleatorios, 
estratificouse o universo tendo en conta as variables: 
dimensión da empresa, natureza, actividade e locali-
zación, para que a representación fora máis adecua-
da ao obxectivo do estudo. Segundo estes criterios, 
as empresas da mostra están situadas e desenvolven 
a súa actividade dentro do ámbito nacional. En canto 
ao tamaño da mesma, cabe destacar que o 90% do 
total de empresas consultadas contan cun cadro de 
persoal de 6 a 49 traballadores, as empresas de 50 

a 100 traballadores supoñen o 2,5% de empresas 
entrevistadas, mentres que o 7,5% de empresas res-
tantes teñen máis de 100 traballadores.

Para a recollida de datos empregouse o método 
da entrevista telefónica a 40 empresas de cada un 
dos grupos establecidos, formulándose preguntas 
mediante un cuestionario con tres bloques de conti-
dos que se relacionan a continuación, e que permi-
tiu obter datos con carácter inmediato, cuantificable 
e comparable:

No primeiro bloque, as preguntas propostas aos 
empresarios centráronse no impacto  real que este 
tipo de trastornos teñen na empresa.

No segundo bloque analízanse as causas e os 
afectados polos trastornos musculoesqueléticos.

O último bloque permite analizar a xestión dos 
trastornos musculoesqueléticos que realizan as em-
presas consultadas.

ASPECTOS NORMATIVOS DOS TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS
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A documentación existente en materia de tras-
tornos musculoesqueléticos refírenos ás medidas 
preventivas adecuadas para minimizar os riscos que 
xeran ditas patoloxías, así como as obrigas de for-
mación, información, consulta e participación dos 
traballadores e/ou dos seus representantes.

A normativa nacional de referencia queda reflec-
tida en:

•  Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención 
de Riscos Laborais. BOE nº 269 10/11/1995.

•  Real Decreto 487/1997, 14 de abril, sobre dis-
posicións mínimas de seguridade e saúde relati-
vas á manipulación manual de cargas que entra-
ñe riscos, en particular dorsomusculares, para os 
traballadores. BOE nº 97 23/04/1997.

•  Real Decreto 488/1997, 14 de abril, sobre dis-
posicións mínimas de seguridade e saúde relati-
vas ao traballo con equipos que inclúen pantallas 
de visualización. BOE nº 97 23/04/1997.

As guías técnicas actualmente publicadas como 
recomendacións relativas aos trastornos musculoes-
queléticos son:

•  Guía Técnica para a avaliación e prevención dos 
riscos relativos á manipulación manual de car-
gas.

•  Guía técnica para a avaliación e prevención dos 
riscos relativos á utilización de equipos con pan-
tallas de visualización.

A) Impacto real dos trastornos musculoesquelé-
ticos na empresa

Con este bloque de preguntas pretendeuse anali-
zar os efectos dos trastornos musculoesqueléticos.

Estableceuse un ranking do 1 ao 8, con respecto 
ao impacto que teñen os TME nas empresas, sendo 
o 1 o de maior impacto e 8 o de menor; no caso das 
empresas agrarias consultadas, o 57,5% responde-
ron que o impacto producido na empresa por este 
tipo de trastornos ocupa os tres primeiros postos, 
por detrás doutros tipos de trastornos. Nas empre-
sas de distribución, o 60% dos consultados sitúa os 
trastornos musculoesqueléticos no primeiro, segun-
do e terceiro lugar. Finalmente, nas de loxística, un 
42,5% dos consultados tamén situaron os trastornos 
musculoesqueléticos nos tres primeiros lugares de 
importancia.

Gráfico 1: Importancia dos trastornos musculoesqueléticos en todas as empresas consultadas. (Fonte: Elaboración propia)
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En liñas xerais, o 53% das empresas consultadas 
responden que o impacto producido por este tipo de 
trastornos se concentra nos tres primeiros postos (v. 
Gráfico 1).

Por outra parte, ante a pregunta ¿a que grupo de 
empregados considera que pode afectar en maior 
medida este tipo de trastornos?, na categoría de agra-
rias, a resposta na que coinciden un maior número 
de empresarios, 35%, é a de “persoal de campo”; 
nas empresas de distribución a resposta maioritaria, 
47,5%, son os “condutores” o colectivo ao que máis 
afectan os trastornos musculoesqueléticos. No caso 
das empresas de loxística, a maior porcentaxe de 
respostas é o de “persoal de almacén”, cun 42,5%. O 
segundo posto ao que máis afectan estes trastornos 
é, en todos os casos, o de “persoal administrativo/
oficinas”, cun 24,2% de respostas totais.

Segundo datos obtidos, o máis destacado desde 
o punto de vista global é o que non produciu ningun-
ha baixa (63,3%) a causa dos TME, mentres que o 
34,2% dos consultados responderon que se produ-
cen entre 1 e 5 baixas anuais (v. Gráfico 2).

De forma máis detallada, para cada categoría de 
empresa consultada, a porcentaxe media anual de 
baixas producidas a causa dos trastornos muscu-

loesqueléticos  (cando se produciu algunha) oscila 
entre 1 e 5 no 52, 5% das empresas agrarias consul-
tadas; seguido con porcentaxes menores, polas em-
presas de distribución, 27,5%, e de loxística, 22,5%, 
atendendo ao mesmo rango de baixas.

De forma global, atendendo ás empresas analiza-
das, os datos reflicten que o maior número de baixas 
se produce en empresas entre 6 e 49 empregados 
30% fronte ao 1,7% en empresas de 50 a 100 tra-
balladores e un 2,5% en empresas con máis de 100 
traballadores.

Neste bloque, tamén se analizaron os trastornos 
por zonas, en concreto extremidades superiores, in-
feriores e costas, así como o tipo de lesións.

No caso dos trastornos que afectan as extremi-
dades superiores, os datos xerais  mostran que as 
zonas máis afectadas son os ombreiros, 12,5%, os 
brazos e antebrazos, 10,8%, e as mans (man, pulso, 
dedos), tamén cun 10,8%. O 63,3% dos consultados 
non presentan este tipo de trastornos.

En canto ás lesións máis comúns producidas nas 
extremidades superiores, o 54% dos consultados  
afirmaron que era a tendinite e o 46% as contrac-
turas.

Gráfico 2: Información global. (Fonte: Elaboración propia)
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Cando os trastornos musculoesqueléticos afec-
tan ás extremidades inferiores, as zonas máis afecta-
das son os pés/nocellos, 18,3%, os xeonllos, 8,3%, 
as pernas, 6,7% e as nádegas/cadeiras, 2,5% das 
empresas consultadas). O 64,2% dos consultados 
manifesta que non se producen estas afeccións nas 
súas empresas.

As lesións máis comúns que afectan ás extremi-
dades inferiores son os escordadura, 50%, e as tor-
ceduras, 50%.

Segundo datos obtidos, os trastornos muscu-
loesqueléticos que afectan ás costas concéntranse 
na zona baixa da mesma, 30% das empresas totais 
consultadas, no 14,2% afectan a zona caluga/pes-
cozo e o 33% á zona alta das costas. Nun 52,5% de 
empresas, respecto do total, non se producen tras-
tornos musculoesqueléticos deste tipo.

En canto ao tipo de lesión producida, a máis co-
mún para todas as empresas, son as lumbalxias cun 
64%, mentres que as contracturas son o tipo de le-
sión identificada en segunda posición, cun 36%.

Por outra parte, globalmente, en resposta ao 

afecto que ten na empresa o custo das baixas produ-
cidas a causa deste tipo de trastornos, o 40,8% dos 
empresarios consideran que é un custo importante 
a ter en conta. O 59,2% opina que non é un custo 
actualmente, debido a que non se producen ditos 
trastornos.

Das empresas que responderon afirmativamente 
a que tiveron algún tipo de patoloxía, ante a nova 
cuestión, que impacto ten sobre a produción este 
custo das baixas por trastornos musculoesqueléti-
cos e en que medida resulta custoso?, o 61,2% dos 
consultados considera que son baixas de media ou 
curta duración (20,4% e 40,8% respectivamente), 
co custo asociado que implica. O 38,8% considera 
que o impacto é alto e custoso.

B) Causas e afectados

A nivel global, proponse a interrogante de se os 
TME se orixinan pola actividade desenvolvida na em-
presa. Máis da metade das empresas de loxística 
consultadas (57,5%) consideran que a posibilidade 
de padecer un trastorno musculoesquelético pode-
ría non deberse nin ás condicións, nin á actividade 
que se desenvolve na empresa. Igualmente o 25% 

Gráfico 3: Importancia global. (Fonte: Elaboración propia)
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das empresas agrarias consultadas consideran que 
a probabilidade de padecer un trastorno muscu-
loesquelético pode non deberse ás condicións e/ou 
actividade que se desenvolve na empresa. No caso 
das empresas de distribución, esta porcentaxe é do 
50%.

De maneira global o 44,2% das empresas opinan 
que a posibilidade de padecer un trastorno muscu-
loesquelético pode non deberse ás condicións e/ou 
actividade que se desenvolve na empresa (v. Gráfico 
3).

Tamén se consultou sobre as situacións no lugar 
de traballo que poden orixinar trastornos muscu-
loesqueléticos, e as catro máis representativas son, 
en primeiro lugar «levantar ou mover cargas pesa-
das», en segundo lugar «aplicar forzas importantes», 
en terceiro lugar «adoptar posturas dolorosas ou fa-
tigantes» e como cuarta causa máis común aparece 
«estar sentado sen levantarse» (v. Gráfico 4).

Na opinión da maioría das empresas entrevista-
das os trastornos musculoesqueléticos afectan por 
igual a homes e a mulleres (avalado polo 54% dos 
consultados), o 38% opina que inciden máis nos ho-
mes e un 8% nas mulleres.

Por outra parte, atendendo a todas ás empresas, 
o rango de idade no que se concentra este tipo de 

afeccións é en primeiro lugar o dos 35 a 44 anos cun 
36,7%, sendo o segundo rango máis frecuente o dos 
45 a 54 anos, cun 28,3%.

C) Xestión dos trastornos musculoesqueléticos 
por parte da empresa

O 99% das empresas consultadas contemplan 
medidas preventivas dirixidas a evitar riscos que xe-
ren trastornos musculoesqueléticos no seu plan de 
prevención (v. Gráfico 5).

En canto ás medidas adoptadas de maneira espe-
cífica por parte das empresas, destacan a informa-
ción e formación aos traballadores, e o investimento 
en equipos de protección individual e en mobiliario 
ergonómico, entre outras.

O 66% das empresas consultadas coinciden en 
que o investimento económico que supón a adop-
ción das medidas específicas anteriormente expos-
tas para previr os trastornos musculoesqueléticos na 
empresa é «alta», repartíndose por igual as porcen-
taxes (17%), para aquelas empresas que consideran 
que o investimento é «moi alto» ou «moderado».

En canto á xestión global da prevención deste tipo 
de trastornos na empresa, o 98% de persoas consul-
tadas dos tres grupos coinciden en que coñecen e 
cumpren as súas obrigas preventivas no que respec-

Gráfico 4: Información global. (Fonte: Elaboración propia)
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ta aos labores de planificación, información, avalia-
ción, etc. Igualmente o 89,2% do total de empresas 
reciben información dos trastornos musculoesque-
léticos por parte dalgunha entidade ou organismo. 
Nas empresas agrarias (66,7%) e de distribución 
(62,2%) reciben esta información principalmente do 
servizo de prevención alleo (SPA).

Conclusións

•  Está xeralizado o coñecemento sobre a existen-
cia dos trastornos musculoesqueléticos.

•  O impacto nas empresas deste tipo de trastor-
nos, sendo custosos, varía en función da activi-
dade.

•  O 44% das empresas pensa que o risco de pa-
decer un trastorno musculoesquelético pode non 
deberse  á  actividade que  se  desenvolve  na  em-
presa.

•  Máis do 54% dos consultados coinciden en que 
este tipo de trastornos poden afectar por igual a 
homes e mulleres.

•  O 99% das empresas consultadas ten incluído 
no seu plan de prevención medidas para identifi-
car, avaliar e previr os trastornos musculoesque-
léticos na súa organización.

•  En todos os casos analizados dáse formación e 
información aos traballadores, sendo estas me-
didas as que máis favorecen a interiorización de 
condutas saudables.

Gráfico 5: Información global. (Fonte: Elaboración propia)
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Trastornos 
musculoesqueléticos 

de orixe laboral. 
Situación actual
Os accidentes de traballo, os 

trastornos musculoesqueléticos 
(TME) e o estrés laboral son as 
cuestións que máis preocupan 
aos directivos, segundo a Enqui-
sa Europea de Empresas Sobre 
Riscos EMERXENTES (ESENER) 
realizada en 2009 nos países 
da UE-27. Os TME preocupaban 
«moito ou bastante» ao 78% das 
empresas en Europa e ao 57% 
en España.

Ao falar de TME incluímos os 
accidentes por sobreesforzos e 
as doenzas profesionais de tipo 
musculoesqueléticos (tendinite, 
túnel carpiano, etc.) causadas 
pola exposición a factores de ris-
co como manipulación manual 
de cargas, posturas forzadas ou 
movementos repetitivos.

Os TME convertéronse no 
principal problema da saúde 
relacionado co traballo e nunha 
das primeiras causas de incapa-
cidade temporal por continxen-
cias profesionais. Afectan a mi-
llóns de traballadores europeos 
de ambos os sexos, de todas 
as idades e de calquera sector 
produtivo. Para os traballadores 
supón unha diminución de ingre-
sos e posibles secuelas físicas 
que dificultan a volta ao traballo, 
e para as empresas implica un 
elevado custo económico pola 

diminución da produtividade e as 
xornadas de traballo perdidas.

Resulta difícil cualificar o seu 
custo económico real, aínda que 
existen diferentes estudos que o 
establecen entre un 0,5% e un 2% 
do PIB. O custo económico e social 
«pola non prevención» é moito máis 
elevado, por iso previr os TME foi 
un obxectivo prioritario nas suce-
sivas «Estratexias Comunitarias de 
Saúde e Seguridade no Traballo» 
(EESST), que contribúe ademais 
a crear postos de traballo de cali-
dade («Estratexia de Lisboa sobre 
emprego. 2000»).

A EESST 2002-2006 tratou de 
reforzar a prevención das doenzas 
profesionais dando prioridade aos 
TME. Creou o «Observatorio Euro-
peo de Riscos» para anticiparse 
aos riscos EMERXENTES e poder 
actuar con rapidez e eficacia. De-
tectouse a necesidade de investigar 
sobre os riscos físicos en combina-
ción con outros factores de risco 
como o estrés, fatiga, vibracións e 
baixas temperaturas.

A EESST 2007-2012 estable-
ce entre os seus obxectivos redu-
cir nun 25% a taxa de accidentes 
de traballo, e con iso os sobrees-
forzos. Para logralo establécense 
estratexias nacionais como a «Es-
tratexia Española de Seguridade e 

Autor:

Autora:

ANA GARASA 
JIMÉNEZ

Técnico Habilitado do Ins-
tituto de Saúde Pública 
e Laboral de Navarra (IS-
PLN).
Licenciada en Dereito. 
Técnico Superior en Pre-
vención de riscos Laborais 
nas especialidades: Segu-
ridade no Traballo, Hixiene 
Industrial e Ergonomía e 
Psicosocioloxía aplicada
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Saúde no Traballo 2007-2012», 
que crea dentro do INSHT o «Ob-
servatorio Estatal de Condicións 
de Traballo (OECT)».

Os traballos preparatorios 
para elaborar a EESST 2013-
2020, continúan a liña anterior 
cun programa para reducir as 
doenzas relacionadas co traballo 
e os TME, tendo en conta as PE-
MES e a dimensión de xénero.

A Axencia Europea para a Se-
guridade e Saúde no Traballo (EU-
OSHA) dedicou aos TME dúas 
das súas campañas anuais: no 
ano 2000 «Dá as costas ao TME» 
e no 2007 «Alixeira a carga». A 
través destas campañas preten-
díase sensibilizar a poboación 
dando a coñecer os trastornos 
máis frecuentes, os factores de 
risco relacionados, os métodos 
de avaliación e posibles medidas 
preventivas, todo iso destinado 
a conseguir un lugar de traballo 
máis produtivo, seguro e sauda-
ble.

A Axencia Europea inclúe na 
súa páxina Web un punto espe-
cífico sobre os TME con material 
divulgativo editado para as cam-
pañas realizadas, e experiencias 
de boas prácticas nas empresas: 
https://osha.europa.eu/es/to-
pics/msds

En España, o INSHT creou un 
portal temático que facilita infor-
mación sobre os TME. http:www.
insht.es/portal/site/MusculoEs-
queleticos/

FACTORES DE RISCO E EX-
TENSIÓN DO PROBLEMA

Existen factores de risco que 
poden contribuír á aparición dos 
TME actuando illadamente ou 
en combinación. A Axencia Eu-
ropea clasifícaos en físicos (ma-
nipulación de cargas, posturas 
forzadas...), psicosociais ou de 
organización (alta esixencia, mo-
notonía...) e individuais (idade, 

historial médico...).

Para coñecer a magnitude do 
problema dispoñemos de fontes 
de información fiables e actuali-
zadas como as enquisas de con-
dicións de traballo e as estatísti-
cas de accidentes de traballo e 
doenzas profesionais.

De acordo cos datos publi-
cados na «V Enquisa Europea 
sobre condicións de Traballo» (V 
EWCS-EUROFUND), o traballo 
de moitos europeos segue im-
plicando sobreesforzos físicos.

Desta forma, na «VII Enquisa 
Nacional de condicións de Traba-
llo» (VII ENTC-2011), as esixen-
cias físicas máis habituais son: 
repetir os mesmos movemen-
tos de mans ou brazos (59%), 
adoptar posturas dolorosas ou 
fatigantes (36%), e levantar ou 
mover cargas pesadas (18%). 
O 77% dos traballadores sente 
algunha molestia que achaca a 
posturas e esforzos derivados 
do traballo realizado. Son máis 
frecuentes as localizadas na 
zona baixa das costas (45%), 
na caluga/pescozo (34%), e na 
zona alta das costas (27%).

En españa as «Estatísticas 
de Accidentes de Traballo» es-
tán baseadas en sobreesforzos 
notificados no sistema Delt@.

Os sobreesforzos son a for-
ma máis frecuente de accidente 
con baixa en xornada laboral, o 
seu peso relativo no total de ac-
cidentes incrementouse progre-
sivamente a pesar da continua 
redución dos sinistros laborais 
total. No ano 2000 supoñían o 
28% dos accidentes notificados, 
e en 2011 foron o 38,5% do to-
tal.

As «Estatísticas de doenzas 
Profesionais» están baseadas 
nos TME notificados a través do 
sistema CEPROSS. 

O peso porcentual dos TME so-
bre o total de enfermidades notifi-
cadas tamén foi aumentando, en 
1989 supoñían un 32%, pasando 
no 2007 a un 79%, e en 2011 a 
un 71%.

As máis frecuentes son as ten-
dinites (fatiga das vainas tendino-
sas) a síndrome do túnel carpiano 
(parálise dos nervos por presión), 
cunha duración media de 78 días 
de baixa.

Para afondar neste tema, resul-
ta de especial interese a consulta 
dos documentos publicados polo 
INSHT en 2012, onde se identi-
fican as actividades económicas 
prioritarias (con elevados índices 
de incidencia e maior poboación 
en risco): «O Trastorno Musculoes-
quelético no Ámbito Laboral en Ci-
fras» e «Accidentes de Traballo por 
sobreesforzos 2011».

É necesario un enfoque integral 
e multidisciplinar para facer fronte 
aos factores de risco que poden da-
nar o sistema musculoesquelético 
do traballador, avaliando os riscos 
de forma combinada (especialmen-
te riscos físicos e psicosociais).

A prevención dos TME requi-
re unha intervención cun enfoque 
multidisciplinar, que inclúa unha 
combinación de medidas técnicas, 
organizativas, vixilancia da saúde e 
formación. As intervencións basea-
das en medidas illadas non poden 
previr os TME.
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A finais da década do século 
XIX, William Hesketh, fundador 
de Lever Brothers, escribiu as 
súas ideas para o xabón Sun-
light. Tratábase dun novo pro-
duto revolucionario, que axudou 
a promover a limpeza e hixiene 
na Inglaterra victoriana. Estaba 
destinado a «facer da limpeza 
algo común, fomentar a saúde 
e axudar a lograr a beleza per-
soal para que a vida fora máis 
agradable e gratificante para as 
persoas que utilizaran eses pro-
dutos».

Máis de cento vinte anos pa-
saron desde aquela experiencia 
visionaria de William Hesketh e 
até hoxe en día, a compañía con-
tinua a crer que o éxito signifi-
ca actuar cos máis altos niveis 
de conduta corporativa cara aos 
seus empregados, clientes, con-
sumidores, provedores e a socie-
dade e o mundo actual.

A través dos anos, a firma lan-
za ou participa nunha crecente 
gama de iniciativas destinadas a 
obter subministración sostibles 
de materias primas, protexer o 

medio ambiente, e apoiar comuni-
dades locais.

Na actualidade, a estratexia de 
«Path to Growth» fixo que a com-
pañía se centre en marcas globais 
de alto potencial, o que está a colo-
car a compañía nunha nova fase de 
desenvolvemento.

Se ben as marcas Unilever con-
tribúen a «sentirse ben, ter mellor 
aspecto e sacar máis partido á 
vida», para a compañía o éxito sig-
nifica conseguir a seguridade dos 
seus empregados.

O Grupo Unilever en España ten 
organizada a prevención en torno 
a un servizo de prevención propio 
mancomunado, que dá servizo á 
fábrica en Leioa (Unilever Foods In-
dustrial España SLU) e ás oficinas 
centrais (Unilever España SA).

Un servizo de prevención no que 
os técnicos do Grupo teñen asumi-
das as especialidades de segurida-
de no traballo, hixiene industrial e 
ergonomía e psicosocioloxía. Non 
así a especialidade de vixilancia 
da saúde, que está subcontratada 

Para a elaboración desta 
reportaxe contouse coa 
información facilitada por 
Ignacio José de Diego Ca-
sasempere, EHS Unilever.

A PREVENCIÓN EN 
UNILEVER ESPAÑA

Mellorar a identificación, avaliación e xestión dos riscos nas actividades é un factor chave para 
o incremento da seguridade
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UNILEVER. SEDE VILADECANS

a un servizo de prevención alleo 
(SPA).

O SPA ten asignado recursos, 
tanto humanos como materiais, 
para desenvolver as funcións es-
tablecidas na Lei de Prevención 
de Riscos Laborais.

Ademais da lexislación pre-
ventiva vixente en España, o gru-
po ten as súas propias normas 
en materia preventiva de obri-
gado cumprimento e para todas 
as empresas do grupo en todo o 
mundo.

Unilever España establece 
todas e cada unha das políticas 
de prevención, avalían todos os 
riscos identificados nos postos 
de traballo da compañía en can-
to aos requisitos legais. A marca 
identifica a lexislación e norma 
que aplica, tanto a lei nacional 
como a dos requisitos propios 
da compañía. Dentro desta orga-
nización da prevención, Unilever 
España deseña programas de 

actuación e establece os obxec-
tivos correspondentes.

A formación é outro dos ele-
mentos de suma importancia 
para a empresa. Todos os em-
pregados de Unilever España 
reciben, no inicio da actividade, 
información dos riscos do posto 
de traballo que van ocupar e a 
formación específica. Tamén se 
deseñan plans formativos espe-
cíficos de seguridade en función 
de cada posto de traballo, como 
a opción da revisión periódica 
do seu estado de saúde en fun-
ción dos riscos avaliados do seu 
posto de traballo ademais da re-
visión inicial e anual previstas.

O centro de traballo de Unile-
ver España ten definido un plan 
de actuación para cada urxencia 
identificada. Todos os acciden-
tes que se pdoducen son rexis-
trados polo servizo médico. Os 
accidentes con baixa laboral son 
avaliados polos técnicos de pre-
vención, co obxectivo de identifi-

car as causas e planificar medidas 
correctoras ou preventivas. Neste 
punto, a filosofía corporativa é que 
todos os accidentes, unha vez que 
por desgraza se producen, deben 
servir para tomar nota e evitar que 
volvan suceder.

O sistema para a xestión da 
prevención de Unilever é auditado 
anualmente por Unilever Global, co 
obxectivo de comprobar a eficacia 
do sistema de xestión da preven-
ción.
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As orixes de Aciturri remón-
tanse a 1977, cando Ginés Cle-
mente montou o seu primeiro ta-
ller: Talleres Ginés. Un taller que 
cinco anos máis tarde pasaría a 
chamarse Mecanizados Ginés. 

35 anos de enxeñaría, dese-
ño, fabricación e montaxe de es-
truturas aeronáuticas e diferen-
tes mecanismos e elementos de 
motor, pero, sempre, ofrecendo 
un servizo integral de calidade 
aos seus clientes, fan de Aciturri 
unha das compañías máis im-
portantes do sector aeronáutico 
e aeroespacial en España.

No seu afán pola busca da 
mellora continua, todas as em-
presas de Aciturri están certifi-
cadas coa norma ISO 9001 e as 
normas máis esixentes dos seus 
sectores de actividade. 

Para Aciturri tamén é importan-
te o desenvolvemento de activida-
des de I+D+i, a través das cales 
persegue a innovación dos seus 
procesos actuais e o desenvolve-
mento de novas liñas de negocio. 
Entre as súas principais vías de in-
vestigación, destacan as referentes 
ás novas tecnoloxías de fabricación, 
estruturas aeronáuticas, aplica-
cións de novos materiais, procesos 
de automatización e robotización e 
enerxías renovables.

Na compañía, é de suma impor-
tancia a seguridade e saúde labo-
ral. A misión principal do departa-
mento de prevención é a completa 
integración dun sistema de xestión 
da seguridade e saúde laboral en 
todos os seus centros e común 
para todos eles. Para iso, contan 
cunha aplicación informática inte-
ractiva accesible a cada responsa-

ACITURRI AERONAUTICA, 
O  MELLOR 

VEHÍCULO CARA 
Á PREVENCIÓN

A misión principal do departamento de prevención é a completa integración dun sistema de xes-
tión da seguridade e saúde laboral en todos os seus centros e común para todos eles

Para realizar este repor-
taje se ha entrevistado a 
Isabel Vallejo la Fuente, 
Directora de Recursos 
Humanos, y Santos Vi-
llanueva Rodríguez, Res-
ponsable de Seguridad y 
Salud.
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ble, encargado o facilitador para 
que mecanice datos ou acompa-
ñe documentos, o que permite 
ter información de cada empre-
gado, xerar Informes e facer un 
seguimento xeral e actual que 
favorece o traballo nas medidas 
preventivas.

A afección máis reincidente en 
Aciturri era o corte en dedos ou 
mans pola utilización de cutter. 
Unha ferramenta manual simple, 
pero que revestía gran perigo. O 
estudo pormenorizado dun cut-
ter de calidade, ergonómico, con 
dous seguros, conseguiu que nos 
dous últimos anos non houbera 
ningún accidente. Para iso, desde 
o departamento de prevención in-
sistiuse na información e forma-
ción sobre o seu correcto uso. 

Para Aciturri, os trastornos 
musculoesqueléticos trátanse 
desde un punto de vista preven-

tivo. Aínda que desde a propia 
avaliación faise unha análise dos 
riscos, as causas e que medidas 
preventivas deben aplicarse, a 
formación e entrega documenta-
ción como un «Manual de Segu-
ridade e Saúde Laboral» supón 
a maior garantía preventiva. 
Tamén se realizan informes de 
análises de riscos ergonómicos; 
unha vez analizadas e avaliadas 
as tarefas, posturas e o risco,  
propóñense e recomendan me-
didas para reducir, paliar ou evi-
tar totalmente dito risco.

Desde o punto de vista or-
ganizativo Aciturri traballa de 
forma permanente no establece-
mento de descansos e rotacións 
de postos de traballo. Neste 
campo e, sobre a base de crite-
rios ergonómicos, están adap-
tándose carros ou plataformas 
para elevar a altura dos opera-
rios nas tarefas.

Na actualidade estase traballan-
do na posta en marcha dun servizo 
no posto de traballo denominado 
CBH (Peche de bolsa hermético), 
para a montaxe do estabilizador 
vertical do avión AIRBUS 350. Pre-
viamente realizouse, coa achega 
do servizo de prevención alleo, un 
informe de asesoramento no que 
se formulan recomendacións ergo-
nómicas e de medicina do traballo 
para este aparato / plataforma, 
cuxo traballo se realiza en posición 
de prono. Unha innovación que se 
afronta desde a compañía como un 
gran reto.

ACITURRI AERONAUTICA
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A SEGURIDADE UN 
DOS OITO PIARES 

FUNDAMENTAIS DE 
HEINEKEN ESPAÑA

Más alá das cifras de vendas, os resultados financeiros e a estrutura operativa, o maior activo 
da compañía son as persoas: dous mil apaixonados do seu traballo que gozan facendo gozar

Heineken España é a herdeira 
dunha gran tradición cervexeira 
española. Unha compañía con 
máis dun século de experiencia 
empresarial. Hai doce anos, tras 
a fusión do Grupo Cruzcampo 
S.A. e S.A. El Águila, nacía Hei-
neken España. Era o inicio dun-
ha apaixonante aventura empre-
sarial, que xungue a tradición e 
historia cunha profunda paixón 
pola cervexa.

Más alá das cifras de vendas, 
os resultados financeiros e a es-
trutura operativa, o maior activo 
da compañía son as persoas. 
Máis de dous mil apaixonados 
do seu traballo que gozan facen-
do gozar. Unha organización efi-
caz, cun enfoque de servizo ao 
cliente e uns procesos de traba-
llo áxiles e flexibles. 

Respecto, transparencia e ho-
nestidade son palabras chave no 
día a día da marca. Factores chave 
no seu destacado éxito e liderado 
no sector.

Para Heineken a paixón, o com-
promiso, a valentía, integridade e 
eficiencia eríxense como valores 
que moven as persoas e inspíran-
lles como equipo. 

Desde o departamento de segu-
ridade de Heineken España, S.A., 
cóidase poderosamente a seguri-
dade e saúde laboral deses empre-
gados que fan posible eses entu-
siasmos, porque para a compañía, 
detrás de cada estatística hai unha 
persoa, e detrás dela, unha familia, 
un equipo e unha comunidade.

A firma dispón dun servizo de 
prevención propio que lidera a ac-

Se ha entrevistado a Fran-
cisco Rueda. Coordinador 
de seguridad de Heineken 
España.
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tividade preventiva en todos os 
centros en España.

 Un sistema de prevención 
baseado no firme compromiso 
de garantir as mellores e máis 
saudables condicións de traballo, 
recoñecéndose como «Un gran lu-
gar para traballar».

A mellora continua levada a 
cabo pola compañía sostense so-
bre oito importantes piares, do 
que forma parte a seguridade. 

A seguridade é importante en 
calquera área, actividade e fun-
ción da empresa, e a tal fin adop-
touse como modelo de traballo 
unha ferramenta de gran utili-
dade, chamada Total Productive 
Management (TPM). Trátase dun-
ha metodoloxía de traballo basea-
da na redución de perdas e que é 
xestionada mediante un enfoque 
Botton & Up, coa capacidade de 

integrar a todos os niveis da or-
ganización e, polo tanto, enten-
dida como unha ferramenta de 
liderado.

TPM é unha ferramenta que 
xestiona, por medio do piar da 
seguridade, os aspectos preven-
tivos e os reactivos, dispondo 
de métodos e sistemas partici-
pativos da xestión desde os ni-
veis máis baixos aos niveis máis 
altos, pasando polos mandos 
intermedios. Está focalizada e 
dirixida ao factor humano, refor-
zando o comportamento positivo 
seguro das persoas e equipos.

 TPM, mediante o seu piar 
de seguridade, impulsa e pro-
picia unha participación activa 
na análise e investigación dos 
accidentes, incidentes o perdas  
que se poidan producir nas dife-
rentes áreas da compañía para 
evitar que se repitan.

Ao pertencer a unha multina-
cional, Heineken España dispón 
dun sistema de control global e 
continuo baseado en procesos Cor-
porate de auditorías e naqueles 
derivados do cumprimento legal, 
procesos que son participados po-
los distintos comités de segurida-
de e saúde.

Unha seguridade que se debe 
de coidar e manter de forma sosti-
ble mediante controis eficaces dos 
riscos, eliminándoos ou minimi-
zándoos, e fomentando condutas e 
procedementos seguros.

HEINEKEN ESPAÑA, S.A.
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REPSOL: RESPONSABILIDADE E 
SOSTENIBILIDADE A LONGO PRAZO

A dirección da compañía lidera os programas de seguridade e medio ambiente e proporciona os 
recursos necesarios para o seu desenvolvemento, asegurándose de que todo o persoal os coñece 
e traballa de acordo con eles.

Hai oitenta e cinco anos, nun 
momento histórico no que Espa-
ña vivía unha das súas épocas 
políticas máis axitadas, nacía 
CAMPSA (Compañía Arrendata-
ria del Monopolio de Petróleos 
Sociedad Anónima). A creación 
desta empresa supoñía o sentir 
no progreso industrial español 
e, principalmente, na industria 
refinadora.

En outubro de 1987 e cun 
capital simbólico de sesenta mil 
pesetas, o Instituto Nacional de 
Hidrocarburos (INH) crea Rep-
sol, S.A.

Na actualidade, Repsol é 
unha compañía integrada de 
petróleo e gas que está presen-
te en todas as fases da cadea 
do negocio que afronta o futuro 
comprometida co subministro 
seguro, responsable e sostible a 
longo prazo.

A compañía dispón de diver-
sos instrumentos de xestión da 
saúde laboral para dar cumpri-
mento aos principios incluídos 
na súa política de seguridade, 
saúde e medio ambiente. Deste 
modo asúmese o compromiso 
de desenvolver as súas activida-
des considerando como valores 
esenciais a seguridade, saúde 
das persoas e protección do me-

dio ambiente.

Consciente desa importancia, 
tanto para os seus traballadores, 
contratistas e provedores, contri-
búese á súa preservación e mello-
ra coa incorporación de criterios 
de seguridade e medio ambiente 
en todo o ciclo das actividades, o 
cumprimento das normas, e a me-
llora continua da comunicación e 
as relacións coa sociedade.

A dirección da compañía lidera 
os programas de seguridade e me-
dio ambiente e proporciona os re-
cursos necesarios para o seu des-
envolvemento, asegurándose de 
que todo o persoal os coñece e tra-
balla de acordo a eles. Desta ma-
neira, na toma de decisións tense 
en conta os criterios de segurida-
de, saúde e medio ambiente, que 
deben ser considerados durante 
todo o ciclo de vida das actividades 
que se levan a cabo na compañía. 
Existe, ademais do compromiso de 
cumprimento dos requisitos legais 
vixentes en cada lugar onde se ope-
ra, a esixencia dun alto nivel de se-
guridade e desenvolvemento con-
forme aos máis estritos estándares 
internacionais.

O comité de dirección establece 
os obxectivos e liñas estratéxicas 
en seguridade e medio ambiente, 
que son a base para a elaboración 

Esta reportaxe elabo-
rouse coa información 
facilitada pola Subdi-
rección de relacións 
cos medios de comuni-
cación.
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dos obxectivos e plans de ac-
tuación de todos os negocios de 
Repsol, e conteñen as actuacións 
necesarias para a mellora conti-
nua da xestión, os investimentos 
e gastos asociados, e as adapta-
cións aos novos pedidos lexislati-
vos.

O Sistema de Xestión de Se-
guridade e Medio Ambiente de 
Repsol, establece as normas, pro-
cedementos, guías técnicas e fe-
rramentas que son de aplicación 
en todas as actividades da com-
pañía e que incorporan esixentes 
condicións. Todo no seu conxunto 
está en continua revisión e actua-
lización para a súa adaptación ás 
mellores prácticas do sector.

A compañía dispón dun cor-
pus normativo de seguridade e 
medio ambiente que establece 
estándares comúns, con indepen-
dencia da área xeográfica onde se 
leve a cabo a actividade.

Mellorar a identificación, ava-
liación e xestión dos riscos nas 
actividades é un factor chave para 
o incremento da seguridade.

En 2010, a compañía aprobou 
unha nova norma corporativa de 
xestión de risco de seguridade e 
medio ambiente en activos indus-
triais, para asegurar que os riscos 
que poden afectar á seguridade 
das persoas, as instalacións e o 
medio ambiente están identifica-
dos, estudados e minimizados ao 
longo de todo o ciclo de vida dos 
activos industriais. A norma in-
clúe o desenvolvemento de plans 
de negocio para adaptar as insta-
lacións a dita normativa.

En Repsol lévase a cabo unha 
certificación permanente das ins-
talacións de acordo coas norma-
tivas internacionais. O sistema de 
Xestión de Seguridade e Medio 
ambiente está en liña coas nor-
mas OHSAS 18001. A compañía 
impulsa a certificación dos cen-
tros segundo ditos estándares 
como maneira de promover a me-

llora continua e obter unha vali-
dación externa que proporcione 
un aval engadido fronte ás dis-
tintas partes interesadas.

Actualmente, están certifica-
das todas as refinarías e plantas 
químicas, practicamente todas 
as instalacións de lubricantes e 
especialidades, centros de explo-
ración e produción e un número 
crecente doutras instalacións. O 
detalle dos centros certificados 
é público e pode consultarse na 
web corporativa.

A proporción da capacidade 
do persoal de acordo coas súas 
responsabilidades e actividades 
resulta fundamental, en particu-
lar para aquelas persoas direc-
tamente implicadas na xestión, 
operación, mantemento das ins-
talacións e sistemas, e tamén 
para quen se relaciona e ten res-
ponsabilidades directas sobre 
clientes, provedores e contratis-
tas. A formación en materia de 
seguridade é unha das accións 
máis eficaces para mellorar a 
xestión.

Repsol ten como un dos seus 
principais obxectivos nesta ma-
teria reducir riscos e evitar ac-
cidentes no traballo. Para iso, 
definíronse sete regras básicas 
de seguridade que se deben de 
ter en conta: ao volante, condu-

ción segura; para calquera activida-
de, permiso de traballo vixente; os 
illamentos, sempre asegurados e 
sinalizados; para entrar a espazos 
confinados, só con autorización; 
en escavacións, asegurar a zona; 
traballando na altura, asegurar as 
proteccións e suxeicións e a séti-
ma, en operacións de izado, nunca 
debaixo da carga. Neste sentido, 
é obriga de todos os empregados 
asumilas e aplicalas no seu traba-
llo diario, e por iso realizouse unha 
campaña de difusión e conciencia-
ción en toda a compañía e facilitou-
se a información aos traballadores. 
Adicionalmente, tamén se fixo uso 
de canais de comunicación interna 
para difundir a normativa e docu-
mentación técnica de seguridade e 
medio ambiente.

Tal e como se fai referencia no 
texto da política de seguridade, a 
saúde e medio ambiente, todos os 
empregados de Repsol son respon-
sables da súa propia seguridade e 
de contribuír á seguridade, saúde 
e desempeño ambiental individual 
e colectivo.

REFINERÍA REPSOL TARRAGONA
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EXPERIENCIAS PRÁCTICAS NA 
PREVENCIÓN DOS TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS NO 
SERVIZO DE PREVENCIÓN DE 
RISCOS LABORAIS DO GOBERNO DA 
COMUNIDADE AUTÓNOMA DA RIOXA

Baseadas no enfoque mul-
tifactorial da prevención dos 
trastornos musculoesqueléticos 
(TME), desenvolvéndose dúas ex-
periencias en colectivos moi dife-
rentes: auxiliares de enfermaría 
nunha residencia de persoas con 
discapacidade psíquica (PDP) e 
reténs de incendios.

A intervención no colectivo 
de auxiliares de enfermería, ini-
ciouse ao observar un incremen-
to da consideración «Apto/a con 
limitacións para o posto de tra-
ballo» nos últimos anos, todos 
en mulleres auxiliares de enfer-
mería. Revisouse a «Aptitude 
para o traballo» neste colectivo, 
concluíndo que a porcentaxe de 
traballadoras con limitacións au-
mentaba correlativamente coa 
idade e estaba formado funda-
mentalmente por mulleres de 
máis de 46 anos.

Posteriormente realizouse 
o «Estudo das condicións ergo-
nómicas do posto de traballo», 
coas seguintes conclusións:

- A idade dos residentes (21-
65 anos) implica que a súa 
mobilización require gran 
esforzo físico, incrementado 
pola súa discapacidade e de-
pendencia física.

- Están distribuídos en tres 
módulos segundo o grao de 
discapacidade.

- A rotación por cada módulo 
é anual.

- O traballo realízase en quen-
das de mañá, tarde e noite.

- O persoal está formado en 
prevención de TME.

- As tarefas máis prexudiciais 
son o aseo persoal, mudas de 
roupa e cueiros.

- A súa discapacidade difi-
culta a actividade, obrigando 
a aumentar a forza e realizar 
movementos do traballador.

- Todo iso, intensificado no 
módulo 2 (persoas con disca-
pacidade severa).

A continuación realizouse 
unha reunión entre o equipo de 
xestión do centro e traballadores 
do servizo de prevención de ris-
cos laborais (SPRL), achegando 
os seguintes textos:

- Existencia de axudas mecá-
nicas.

- A condición de «Apta» con 
limitacións para o posto de 
traballo producía sobrecarga 
noutras compañeiras (física e 
psíquica), xerando malestar 
no colectivo.

- A composición dos grupos 
de rotación non variara desde 
a súa constitución, coincidin-
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do traballadoras de idades si-
milares.

- Ampla flexibilidade nos cam-
bios de quenda.

- Poucas posibilidades efec-
tivas de cambio de posto de 
traballo para este colectivo.

Chegouse á conclusión de que 
a intervención debía dirixirse a 
cambios na organización do tra-
ballo:

- Distribuír os usuarios en-
tre os tres módulos de forma 
máis homoxénea, minimizan-
do a diferenza entre as súas 
cargas de traballo.

- Realizar rotacións en cada 
módulo máis curtas, de 2 
ou 3 meses. Coas rotacións 
anuais a exposición á carga 
física (fundamentalmente no 
módulo 2) ten un maior efec-
to acumulativo, ademais do 
desgaste psicolóxico tanto na 
rotación como previo a ela con 
anticipación.

- Modificar os grupos de tra-
ballo de tal forma que nun 
mesmo grupo e quenda non 
se concentren as auxiliares de 
maior idade nin coincidan tra-
balladoras con limitacións.

- Limitar a flexibilidade nos 
cambios de quenda, garan-
tindo os períodos mínimos de 
descanso.

- Dotar o centro de reforzo nos 
momentos de maior risco.

A segunda experiencia refírese 
ao colectivo de reténs  de incen-
dios, e orientouse cara ao traba-
llador mediante:

- Programa de preparación fí-
sica organizado desde a Con-
sellaría de Agricultura, Ganda-
ría e Medio Ambiente.

- Atención por parte do fisio-
terapeuta do SPRL.

- Formación específica: Cur-
sos de costas e prevención de 
TME.

- Programa para afrontar o 
estrés.

Realizouse a avaliación do 
estado físico dos traballadores 
concluíndo que a recuperación 
postesforzo no colectivo era boa, 
denotando inadaptación ao esfor-
zo. Ademais, o tipo de traballo 
provoca sobrecargas e hiperto-
nías musculares que se traducen 
nunha mala flexibilidade da ca-
dea cinética posterior, incremen-
tándose substancialmente o risco 
lesivo muscular (dorso-lumba-
lxias).

O adestramento conciliouse 
cos traballos ordinarios, para que 
o exercicio físico se convertera 
nunha ferramenta complementa-
ria. Fundamentouse no traballo 
da resistencia aeróbica, combina-
do co traballo de forza resistencia 
e, en ambos os casos, comple-
mentados co traballo de flexibili-
dade e mobilidade articular.

Prestouse especial atención 
ao desenvolvemento da muscula-
tura do tronco, pois unha das pa-
toloxías máis comúns no sector é 
a dor na parte baixa das costas 
debido, entre outros, á utiliza-
ción de ferramentas mecánicas 
(desbrozadoras e motoserras). 
Incluíronse exercicios de reforzo 
e desenvolvemento dos grandes 
grupos musculares do tren su-
perior e inferior. Non se realizou 
ningunha sesión para o desen-
volvemento da flexibilidade, esta 
traballouse en todas as sesións 
como parte fundamental do que-
cemento e volta á cama.

Dado que, cada vez máis, hai 
estudos que relacionan os facto-
res de risco psicosocial cos TME, 
aplicóuselles un programa de 

afrontamento de estrés.

Os principais riscos psico-
sociais detectados foron: a dis-
persión xeográfica e, por conse-
guinte, o illamento do grupo, a 
necesidade de traballar en equi-
po, os horarios irregulares e a 
carga física.

O programa impartiuno a psi-
cóloga do SPRL, en catro sesións 
semanais, poporcionándose do-
cumentación práctica e apoio in-
dividual cando así se pediu.

Mediante enquisa individual, 
cualificaron a actividade como 
«Moi boa» o 43,55%, «Boa» o 
54,81% e «Regular» o 1,61%. 
Que lle pode axudar a mellorar as 
relacións entre os compañeiros, o 
70,87%, en controlar o estrés no 
traballo, o 69,35%, fora do traba-
llo, o 58,06%, en reducir conflitos 
no traballo, o 58,06% e ningún 
opina que non poida lle axudar en 
nada.

As técnicas nas que se lles 
adestraron e lles pareceron máis 
útiles foron: Solución de proble-
mas (62,9%), información sobre 
o acoso psicolóxico (59,68%), 
relaxación (54,84%), distorsións 
cognitivas (17,74%). Ningunha 
das técnicas lles pereceu inútil.

Como conclusión, considé-
rase que ambas as experiencias 
contribúen a ampliar a visión das 
posibilidades da prevención dos 
TME e reflicten a importancia da 
implicación da empresa nesas ac-
tividades.
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BOAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS 
PARA REDUCIR OS TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS

Moitas persoas manifestan 
sentir algunha molestia física, 
que atribúen ás posturas e es-
forzos derivados da actividade 
laboral que realizan. Os seus 
síntomas adoitan aparecer gra-
dualmente, poden afectar a mús-
culos, tendóns e ligamentos e 
dar lugar ao que se coñece como 
«lesións músculoesqueléticas».

Segundo un estudo elabora-
do polo departamento de I+D 
en Prevención de Mutua Univer-
sal, cada ano os accidentes de 
traballo e doenzas profesionais 
custan ás empresas españolas 
sobre 15.000 millóns de euros, 
entre o  1% e o 2% do PIB, sen 
contar co custo que supón para 
os afectados, as súas familias e 
a sociedade. No total dos casos 
de accidente de traballo e doen-
za profesional con baixa, dúas de 
cada tres doenzas profesionais  e 
dous de cada cinco accidentes 
de laborais son músculoesquelé-
ticos.

Ante estes alarmantes datos, 
diversas institucións públicas e 
privadas levan a cabo programas 
divulgativos sobre trastornos 
músculoesqueléticos (TME) no 
traballo, ofrecendo ferramentas 
a empresas e traballadores que 
axuden a identificalos e contro-
lalos.

A ACTIVIDADE PREVENTIVA 
UNIVERSAL

As Mutuas de Accidentes de 
Traballo e Doenzas Profesio-
nais da Seguridade Social (MA-
TEPSS), ademais de levar a cabo 
as súas actividades asistenciais 

e compensatorias cos traballado-
res afectados, interveñen activa-
mente na análise das causas dos 
trastornos músculoesqueléticos 
e colaboran coas empresas e tra-
balladores a prevención e xestión 
dos sinistros laborais causados 
por estes factores.

As MATEPSS realizan desde 
os seus inicios un labor de im-
pulsión da prevención de riscos 
laborais, por medio de actividade 
orientadas a asesorar empresas e 
traballadores autónomos. Estas 
actividades están reguladas pola 
Orde TAS 3623/2006 e as reso-
lucións que anualmente publica a 
dirección xeral de Ordenación da 
Seguridade Social.

O seu obxectivo é redundar 
na mellora das medidas preven-
tivas implantadas nas empresas 
e na redución da incidencia de 
accidentes de traballo e doenzas 
profesionais, sen que, en ningún 
caso, poida supor a substitución 
das empresas no cumprimento 
das obrigas establecidas na Lei 
de Prevencións de Riscos Labo-
rais.

A actividade que se desenvolve 
plásmase nun plan de actividades 
preventivas anual que cada Mutua 
elabora e somete á aprobación da 
Seguridade Social.

Dentro do seu plan de activi-
dades preventivas anual, Mutua 
Universal leva a cabo accións de 
apoio ás pemes, as empresas de 
alto índice de sinistros laborais e 
os traballadores autónomos, que 
inclúen o asesoramento para re-
ducir tales accidentes, integrar a 
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prevención e mellorar a súa xes-
tión.

Tamén contén diferentes ac-
cións de difusión do coñecemento 
e sensibilización para promover a 
seguridade e saúde no traballo, e 
ampliar e manter as capacidades 
técnicas das persoas con respon-
sabilidades na prevención de ris-
cos laborais na empresas.

Por último, o plan inclúe acti-
vidades de I+D necesarias para 
desenvolver o coñecemento preci-
so sobre as causas dos factores 
que provocan os sinistros labo-
rais por accidentes de traballo e 
doenzas profesionais, e o achado 
de solucións para polas en prác-
tica.

Todas estas actividades plás-
manse na prevención dos sinistros 
por trastornos musculoesquelé-
ticos, por medio de programas e 
accións específicas que abarcan 
os tres ámbitos de acción esta-
blecidos na Orde TAS:

•  A  I+D  que  permite  coñe-
cer máis a fondo as causas e 
factores dos sinistros e a súa 
aplicación na elaboración de 
boas prácticas aplicables nos 
lugares de traballo.

•  O  asesoramento  preventi-
vo nas persoas que realizan 
labores preventivos e a sensi-
bilización dirixida a todas as 
persoas da empresa.

O LABORATORIO DE ERGO-
NOMÍA

Dada a relevancia dos tras-
tornos TME do perfil de sinistros 
laborais global, Mutua Universal 
puxo en marcha este laboratorio 
especializado para a investigación 
dos problemas musculoesqueléti-
cos e a procura de solucións.

Estas tarefas requiren unha 
visión de conxunto para detec-
tar  os ambientes máis comúns 

nos que se xeran lesións de tipo 
TME, o contacto directo coas con-
dicións de traballo e unha instru-
mentación técnica que permita a 
análise obxectiva dos diferentes 
parámetros biofísicos para inda-
gar a relación causa-efecto.

As liñas de traballo do labora-
torio son:

•  A investigación daquelas ac-
tividades laborais que rexis-
tran o maior número de casos. 
Analízanse as posturas, os 
movementos, os esforzos e ou-
tros factores relacionados coa 
configuración do posto de tra-
ballo, tales como ferramentas, 
útiles de traballo ou organiza-
ción das tarefas.

Desta análise extráense as fon-
tes máis habituais dos proble-
mas e as súas posibles solu-
cións. Da experiencia obtida a 
partir das diferentes solucións 
a diferentes casos concretos, 
extráese o máis representativo 
que pode extrapolarse a situa-
ción similares.

•  A elaboración de boas prác-
ticas.

Toda a experiencia ponse en 
coñecemento das empresas a 
través de boas prácticas ergo-
nómicas, guías prácticas para 
solucionar problemáticas con-
cretas e outros materiais cuxo 
obxectivo é sensibilizar sobre 
os trastornos musculoesque-
léticos e ofrecer alternativas 
para previlos e combatelos.

•  A  divulgación  do  coñece-
mento desenvolvido.

O coñecemento desenvolvido 
trasládase mediante o aseso-
ramento personalizado, por 
medio de internet ou dunha 
serie de actividades divulgati-
vas como, por exemplo, semi-
narios para deseñar e configu-
rar adecuadamente os lugares 

de traballo e tarefas que neles 
se realizan.

CASO PRÁCTICO: TAREFAS 
DE MANIPULACIÓN DE OBXEC-
TOS A RAS DE CHAN E AOS AL-
CANCES AFASTADOS

Unha das principais causas 
das lesións musculoesqueléticas 
son os sobreesforzos por aplica-
ción de forza. Os sobreesforzos 
son accións nas que a persoa rea-
liza un esforzo por riba da súa ca-
pacidade normal de traballo. Son 
o motivo de case a metade das le-
sións laborais que se producen.

As lesións máis comúns por 
sobreesforzo son as distensións e 
as escordaduras, especialmente 
na zona lumbar. Tamén provocan 
inflamacións que provocan dor e 
molestias nas costas e extremida-
des superiores.

Prodúcense sobreesforzos ao 
realizar:

•  Forzas  en  malas  posturas, 
por exemplo cos brazos es-
tirados, levantados ou cara a 
atrás, co corpo xirado ou co 
lombo inclinado.

•  Manipulación  de  cargas  pe-
sadas ou en condicións inade-
cuadas ao transportalas, sos-
telas, empurralas, tirar delas, 
xiralas, subilas ou baixalas.

•  Forzas  elevadas,  especial-
mente se se realizaren de for-
ma brusca e repentina, sen o 
quecemento muscular ade-
cuado.

•  Tarefas repetitivas que crean 
tensión muscular e que non 
permiten o suficiente tempo a 
músculos, tendóns e articula-
cións a recuperarse do esfor-
zo.

Nos seguintes apartados pre-
séntase un exemplo de análise 
de lesións por sobreesforzo, as 
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solucións particulares que poden 
darse en postos de traballo con-
cretos e como pode extrapolarse 
a experiencia obtida a raíz desta 
análise.

Seleccionouse un posto de tra-
ballo no que se producen lesións 
osteomusculares por sobreesfor-
zo, situación moi difundida na 
industria. Trátase dunha tarefa de 
manipulación manual de cargas 
na que se manexan obxectos a 
ras de chan e aos alcances afasta-
dos, circunstancias moi habituais 
en calquera ambiente produtivo, 
sexa cal sexa o sector da activi-
dade.

O primeiro paso, é analizar as 
consecuencias máis probables 
que pode ter para o traballador, e 
como poden traducirse nunha po-
sible lesión. Para iso, analízanse 
as tarefas e a carga biomecánica 
que ocasiona á persoa.

O seguinte paso, é converter 
as conclusións e resultados do es-
tudo nunha ficha de boa práctica, 
cun formato que facilita a súa di-
vulgación a todas as empresas, a 
fin de que aquelas que teñan pro-
blemas similares, poidan aplicar 
a mesma solución.

Existe un catálogo de fichas de 
boas prácticas, que dan solución 
aos problemas ergonómicos máis 
habituais que se encontran nas 
empresas. Estas fichas están a 
disposición das empresas asocia-
das na web de Mutua Universal, 
e pódense descargar en formato 
pdf.

A miúdo, non é suficiente coas 
medidas de enxeñaría ou o de 
idear de novo o posto de traballo, 
sendo necesario establecer un 
procedemento de traballo ade-
cuado. Nestas situacións, a sensi-
bilización dos traballadores é un 
aspecto fundamental para con-
seguir evitar lesións. Como apoio 
ás empresas nesta tarefa, elabó-
ranse folletos divulgativos que as 

empresas poden distribuír entre 
os seus empregados.

É posible que a boa práctica 
deseñada no laboratorio requira 
dunha adaptación do lugar de tra-
ballo. Para iso, os enxeñeiros das 
empresas necesitan dispor de re-
ferencias técnicas e criterios prác-
ticos sobre cales son as posturas 
e movementos recomendados e 
sobre as distancias, espazos e 
orientacións que deberían respec-
tarse para conseguilos.

CONCLUSIÓNS

Moitos dos problemas mus-
culoesqueléticos poden evitarse 
con solucións sinxelas que impli-
can un custo moi pequeno, cun-
ha grande repercusión na mello-
ra das condicións de traballo e a 
produtividade.

É necesaria unha actividade 
permanente de I+D e elaboración 
de boas prácticas que teña como 
resultado achegar estas solucións 
sinxelas ás empresas, particular-
mente ás que dispoñen de menos 
medios técnicos, como as pemes 
ou os traballadores autónomos.

A difusión do coñecemento 
a todos os niveis, é un elemento 
chave para evitar situacións de 
risco. Esta actividade ha de che-
gar a todos os afectados:

•  Empresarios.  É  preciso  dar-
lles a coñecer tanto a exis-
tencia de solucións concretas 
como de elementos de xestión 
dos TME.

•  Enxeñeiros  e  persoal  técni-
co en xeral. Necesitan ampliar 
tanto os seus coñecementos 
de deseño, como obter datos e 
referencias técnicas.

•  Traballadores. O mellor coñe-
cemento dos factores de risco 
e a forma de reducilos, unido a 
unha maior sensibilización ao 
respecto, é a chave para que 

poidan protexer a súa propia 
saúde.

As mutuas de accidentes de 
traballo e doenzas profesionais 
poñen a disposición de empresas 
e traballadores autónomos mul-
titude de servizos e ferramentas 
sinxelas e prácticas para axuda-
los na redución das lesións mus-
culoesqueléticas.

BIBLIOGRAFÍA

Mutua Universal, 2012. “Ergono-
mía: los 10 principios para el di-
seño de puestos de trabajo”.

Mutua Universal, 2012. “Catálogo 
de Buenas Prácticas Ergonómi-
cas”.

P. Teixidó, “La Prevención en épo-
ca de crisis”, Revista AMAT, Ma-
drid. Agosto 2009.

A.E.Planas, “La economía de la er-
gonomía”, Revista Trabajo Saluda-
ble, Mutua Universal, nº4. Octubre 
2011.



ACCIÓNS DAS NOSAS ORGANIZACIÓNS

ASAJA: CONSOLIDACIÓN 
DA CULTURA PREVENTIVA 

NO SECTOR 
AGRARIO ESPAÑOL

O sector agrario ten unhas ca-
racterísticas peculiares que o fan 
distinto de calquera outro sector 
económico. Está composto basi-
camente por pequenas e media-
nas empresas, converténdose en 
certas épocas en «micropemes» 
cunha alta temporalidade canto 
ao emprego, debido ao carácter 
estacional das producións, e un 
alto nivel de envellecemento do 
empresariado agrario. A suma de 
todos estes factores fai que sexa 
un sector no que hai que reforzar 
actuacións para facilitar a inte-
gración da cultura preventiva.

A actividade levada a cabo 
en prevención de riscos laborais 
pola Asociación Agraria de Jóve-
nes Agricultores enmárcase den-
tro da «Estratexia Española de 
Seguridade e Saúde no Traballo», 
con actuacións de fortalecemento 
da implicación de empresarios e 
traballadores na mellora da segu-
ridade e saúde no traballo. Para 
iso, alcanzouse un acordo colec-
tivo sectorial entre as demais or-
ganizacións profesionais agrarias 
e os sindicatos máis representati-
vos do sector, e creouse un órga-
no específico sectorial de ámbito 
estatal para a promoción da saú-
de e seguridade no traballo.

Desde o ano 2009 veñen exe-
cutándose distintos programas 
de actuación ao amparo das 
convocatorias de asignación de 

recursos por parte da Fundación 
para a Prevención de Riscos La-
borais. Os obxectivos principais 
destas actuacións tiveron como 
fin a consolidacións da cultura 
preventiva e o impulso da xestión 
da prevención de riscos laborais, 
para a cal se contou con distin-
tas ferramentas: edición de ma-
teriais, xornadas, visitas a empre-
sas do sector...

O principal instrumento de ac-
tuación para conseguir os obxec-
tivos previstos foron as visitas 
paritarias (realizadas por ASAJA 
xunto cos sindicatos representan-
tes dos traballadores máis repre-
sentativos) realizadas a explota-
cións agrarias, onde un equipo de 
axentes sectoriais divulgou e in-
formou sobre os riscos profesio-
nais existentes no sector e sobre 
os dereitos e obrigas preventivas 
do empresario e os traballadores. 
Nos últimos tres anos visitáronse 
máis de 1000 explotacións agra-
rias nas comunidades autónomas 
de Castela-A Mancha, Andalucía, 
Extremadura, Cataluña e Ara-
gón.

A realización de xornadas 
divulgativas supuxo unha ferra-
menta importante; nelas tratouse 
sobre o «Plan de Prevención de 
Riscos Laborais», a planificación 
da prevención, a identificación 
dos riscos para cada posto de tra-
ballo, a formación e información 

de empresarios e traballadores 
do sector, e a vixilancia da saú-
de.

O material divulgativo é ou-
tro punto forte das actuacións 
realizadas en materia preventiva 
desde ASAJA. A elaboración de 
dípticos e folletos específicos do 
sector tivo grande acollida, xa que 
non existía moita información so-
bre a materia no sector agrario.

Como tema xeral, editouse 
material sobre a «Estratexia Es-
pañola de Seguridade e Saúde 
no Traballo». En canto á temática 
específica do sector agrario, ela-
borouse material sobre a xestión 
preventiva en explotacións agro-
pecuarias, prevención de riscos 
laborais en traballos forestais, 
uso de fitosanitarios en inverna-
doiros, prácticas adecuadas para 
a realización da poda e preven-
ción de riscos no manexo e trans-
porte do gando.

O compromiso de ASAJA é 
continuar a traballar nesta liña, 
intentando conseguir unha efec-
tiva implantación da cultura pre-
ventiva no sector agrario do noso 
país.
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HITOS NORMATIVOS NA 
SEGURIDADE E HIXIENE NO 
TRABALLO EN ESPAÑA (III)

O NOVO ESTADO

Entramos nun período no 
que se desenvolve a Declara-
ción 10 do Foro do Traballo: «1. 
A previsión vai proporcionar ao 
traballador a seguridade do seu 
amparo no infortunio. 2.- Vanse 
incrementar os seguros sociais 
de vellez, invalidez, maternidade, 
accidentes de traballo, doenzas 
profesionais, tuberculose e paro 
forzoso, tendéndose á implanta-
ción dun seguro total. De modo 
primordial atenderase a dotar 
aos traballadores anciáns dun re-
tiro suficiente».

Etapa de plétora normativa 
no que se estableceron as bases 
técnicas en materia preventiva. A 
Orde do Ministerio de Traballo de 
31 de xaneiro de 1940, que apro-
bou o Regulamento Xeral de Se-
guridade e Hixiene no Traballo, 
foi a primeira norma sobre segu-
ridade e hixiene no traballo

12 maio 1941: Ordena as in-
demnizacións e salarios dos ac-
cidentados.

7 xullo 1944: Créase o Insti-
tuto Nacional de Medicina, Hixie-
ne e Seguridade do Traballo.

31 xullo 1944: Declaración 
obrigatoria das Doenzas Profe-
sionais.

31 xullo 1944: Regúlase a 
propaganda para a prevención 
de accidentes de traballo e utili-
zación do material de protección 
persoal do traballador.

24 setembro 1944: Créanse 
os Comités de Seguridade e Hi-
xiene no Traballo.

19 setembro 1945: Obriga de 
medidas preventivas nas minas.

4 marzo 1946: Creación do 
Instituto Nacional de Medicina e 
Seguridade do Traballo vinculado 
á Facultade de Medicina de Ma-
drid con competencias de inves-
tigación, asesoramento en riscos 
do traballo e prevención de acci-
dentes laborais e doenzas profe-
sionais.

10 xaneiro 1947: Créase o 
Seguro de doenzas Profesionais, 
definíndoas.

18 agosto 1947: Creación dos 
Xurados de Empresa.

16 xaneiro 1948: Créase a 
Escola Nacional de Medicina do 
Traballo.

20 maio 1952: Apróbase o 
regulamento de Seguridade do 
Traballo na Industria da Constru-
ción.

3 xuño 1955: Aprobación do 
regulamento electrotécnico de 
Baixa Tensión.

21 decembro 1955: Lei de 
Accidentes de Traballo que unifi-
ca os ocorridos na industria e na 
agricultura.

22 xuño 1956: Apróbase o re-
gulamento para a aplicación do 
texto refundido da lexislación de 
accidentes de traballo.

21 agosto 1956: Créanse os 
Servizos Médicos de Empresa. 
Reorganizándose por Decreto 
1036, de 10 de xuño.

26 xullo 1957: Relación de 
industrias e traballos prohibidos 
a mulleres e menores por perigo-
sos e insalubres.

1959: Regúlase a Clínica de 
Doenzas Profesionais.

17 xaneiro 1959: Medidas de 
prevención contra a silicose nas 
minas de chumbo.

6 febreiro 1959: Creación da 
Organización dos Servizos Médi-
cos de Empresa (OSME) adscrito 
ao Instituto Nacional de Previ-
sión.

14 setembro 1959: Regula-
mentación da fabricación e em-
prego de disolventes e produtos 
que conteñen Benceno.

21 novembro 1959: Apróbase 
o Regulamento dos Servizos Mé-
dicos de Empresa.

22 decembro 1959: Dítanse 
normas de protección ante as ra-
diacións ionizantes.
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ENCRUCILLADO
Completa os recadros que aparecen en branco coas palabras a partir das definicións que se amosan a 
continuación.

Acción e efecto de protexer.
Posición ou actitude que alguén 
adopta respecto dalgunha situación 
ou  asunto.
Usar ou mover unha cousa coas mans.
Parte posterior do corpo humano, 
desde os ombreiros ata a cintura.
Acción e efecto de recuperarse.
Conxunto de coñecementos científi-
cos aplicados para que o traballo, os 
sistemas, produtos e ambientes se 
adapten ás capacidades e limitacións 
físicas e mentais da persoa.
Alteración leve da saúde.
Conxunto de síntomas dunha doenza.

1
2 
 

3
4 

5
6 
 
 
 

7
8

SOPA DE LETRAS
Busca na sopa de letras as 7 palabras que fan referencia aos trastornos músculo-esqueléticos.

Músculo

Rendemento

Movemento

Carga

Manipulación

Extremidades

Tracción

41

8

4

2

63

5

7

1

 J R E V Z C A R D M U S C U L O 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 N X A

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

 T Ñ H E I L H I T S J E S U B Q X

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

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

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

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

 C J G S A T M S P J J E Ñ N Q F I

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

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

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

 T R A C C I O N P F D N Ñ X Y Z E

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

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



PASATEMPOS

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

1.- Casco

2.- Luvas

3.- Lentes

4.- Funda

5.- Botas

6.- Pantalla

7.- Arnés

8.- Protector Auditivo 

9.- Máscara

A
 s

ol
u
ci

ón
 a

os
 p

as
at

em
p
os

 p
u
b
lic

ar
as

e 
n
o 

se
gu

in
te

 n
ú
m

er
o

SOLUCIÓNS AOS PASATEMPOS DO NÚMERO ANTERIOR
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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 X 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 V P W X A N C M N U J L U E

 V J O S A T S T P J J W Ñ N Q F L

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

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

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

 N G S M I T O Z P F D U Ñ X Y Z A

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

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

D
I

CVALORACION
OG
NN
CO

INVESTIMENTOS
RRT
TGI
OAC

MANCOMUNADO
IR
Z
A

PLANIFICACION
OI
OO
RN
D
I
N
A

VALORACION






