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La Llei general de Seguretat Social considera «malaltia professional» la contreta com a 
conseqüència del treball executat per compte d’altri, en les activitats que s’especifiquen a 
aquest efecte; en tot cas, ha d’estar provocada per l’acció dels elements o substàncies que 
tipifica el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malal-
ties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per notificar-les 
i registrar-les. A més, la mateixa legislació estableix que perquè una malaltia no recollida 
sigui considerada com a tal, s’ha de contreure amb motiu de la realització del treball, i s’ha 
de provar la relació exclusiva entre el treball i la malaltia.

Ens trobem, per tant, davant un problema recurrent en matèria de prevenció de riscos 
laborals, com és l’establiment d’un nexe causal entre la patologia definitiva i els agents i/o 
les condicions existents en el lloc de treball que l’ocasionin.

La determinació d’aquest nexe causal, que s’ha de demostrar entre altres mitjans amb 
proves científiques, és determinant per identificar els factors de risc que produeixen la malal-
tia en qüestió, no només perquè és l’única manera de poder actuar oportunament i pròpia-
ment en la prevenció, control i fins i tot eliminació del dany, sinó també per evitar responsa-
bilitzar inadequadament l’empresari, el qual no pot intervenir més enllà de la seva capacitat 
de control i actuació.

Un exemple clar de l’assignació de responsabilitat inadequada a l’empresari en aquesta 
matèria s’està produint en els supòsits de treballadors exposats a amiant, en què es tendeix 
a criminalitzar l’empresari responsabilitzant-lo injustament en aquestes situacions, malgrat 
que quan es va produir l’exposició a aquesta substància, les empreses prenien mesures 
preventives, encara que no d’acord amb la legislació actual, sinó amb la legislació vigent en 
aquell moment, i es desconeixen els efectes que derivaven de l’amiant i sense que, a data 
d’avui, sigui possible establir una relació exhaustiva i precisa entre l’exposició i determina-
des malalties, com pot ser el càncer de pulmó.

A aquest fet se suma la dificultat que tenen les empreses afectades de provar docu-
mentalment que les actuacions preventives que es realitzaven en el marc de l’activitat de 
l’empresa estaven subjectes a la normativa laboral vigent en el moment de l’exposició.

Així mateix, durant el període de vigència de l’Estratègia espanyola de seguretat i salut 
en el treball 2007-2012, ha sorgit una nova problemàtica entorn de l’aflorament de les 
malalties professionals; les organitzacions sindicals han denunciat una infradeclaració 
d’aquestes, malgrat que fins ara no s’ha aportat cap informe, quantitatiu ni qualitatiu en 
suport d’aquesta denúncia. Per la seva banda, algunes comunitats autònomes han posat 
en marxa iniciatives procedimentals per als supòsits de «sospita de malalties professionals 
ateses pels serveis públics de salut», que no s’emmarquen en els procediments previstos 
legalment en el sistema de Seguretat Social.

Per tot el que ha estat exposat, es considera imprescindible millorar la identificació de 
les malalties professionals analitzant els resultats disponibles en el sistema CEPROSS, els 
sistemes d’alerta en la notificació de malalties professionals establerts per les comunitats 
autònomes per a supòsits de possible infradiagnòstic, i treballar en la configuració d’un únic 
procediment, per a tots els serveis públics de salut, emmarcat en la normativa de Seguretat 
Social vigent, deixant d’exigir, en tot cas, responsabilitats de forma indeguda a l’empresari, 
a la vegada que cada agent implicat assumeixi el seu compromís del qual és responsable 
jurídicament.
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Notícies

La confederació 
d’organitzacions empresarials 
de la comunitat Valenciana 
(cieRVAL) presenta 
el Monitor de Prevenció 
de Riscos Laborals 
de la comunitat Valenciana

El secretari general de la 
Confederació d’Organitzacions 
Empresarials de la Comunitat 
Valenciana (CIERVAL), Javier Ló-
pez Mora, i el director general de 
l’INVASSAT, Miguel Ángel Tarín, 
han presentat el Monitor de Pre-
venció de Riscos Laborals de la 
Comunitat Valenciana, «una eina 
que CIERVAL posa al servei de les 
empreses per establir un diag-
nòstic continu dels resultats del 
model preventiu de la Comunitat 
Valenciana».

CIERVAL va explicar que 
aquesta eina permet instrumen-
talitzar, de forma continuada 
i periòdica, l’avaluació tant de 
les actuacions en prevenció que 
duen a terme les administracions 
públiques com la gestió preven-
tiva dels diferents actors que in-
tervenen en matèria de seguretat 
i salut en el treball. A més, podrà 
establir elements de mesurament 
objectius i analítics, de manera 
que es puguin validar les políti-
ques i accions per reduir la sinis-
tralitat laboral de les empreses.

La patronal valenciana tam-
bé va indicar que el Monitor de 
PRL analitza, d’una banda, la si-
nistralitat laboral a la Comunitat 
Valenciana a partir de les dades 
públiques que ofereixen les di-
ferents fonts estadístiques; i de 
l’altra, la informació relativa a 
prevenció de riscos laborals ob-
tinguda per part de les empreses 

participants i que formen el pa-
nel d’empreses.

Segons la seva naturalesa, 
aquests informes seran de dos 
tipus. El primer, estarà format 
per l’anàlisi descriptiva, princi-
palment gràfica, de les dades 
públiques que ofereixen les di-
ferents fonts estadístiques, per 
reflectir l’evolució de la sinistra-
litat a la Comunitat Valenciana i 
aprofundir en aquells aspectes 
que puguin aportar informació 
nova i rellevant sobre l’evolució 
dels accidents de treball, les 
malalties professionals i les es-
tratègies i polítiques aplicades 
en aquest àmbit. És el cas dels 
informes del Monitor trimestral 
i anual d’indicadors, va afegir 
CIERVAL.

El segon informe està format 
per la informació trimestral que 
s’obté del panel d’empreses. 
Per obtenir aquest informe es 
durà a terme una enquesta en la 
qual els empresaris participants 
faciliten opinió i informació re-
latives a la prevenció de riscos 
laborals de la seva empresa, la 
qual cosa permet detectar les 
necessitats reals de les empre-
ses en la matèria i cercar solu-
cions a aquestes, va concloure 
la Confederació.

5

Les centrals 
nuclears 
catalanes, 
premiades 
per la 
prevenció 
de riscos 
laborals 

L’organització empresa-
rial Foment del Treball reco-
neix l’esforç de l’Associació 
Nuclear Ascó-Vandellós II 
(ANAV) després d’implantar 
el simulador de factors hu-
mans com a eina de forma-
ció pràctica.

El director general de 
l’Associació Nuclear, José 
Antonio Gago, ha rebut a la 
seu de Foment del Treball a 
Barcelona el premi «Atlante 
de prevenció de riscos labo-
rals» que atorga de forma 
biennal l’organització em-
presarial catalana.

El guardó, atorgat en la 
categoria d’«Iniciatives de 
sensibilització, informa-
ció i/o formació», dins de 
la modalitat de «Gran em-
presa», reconeix l’esforç 
d’ANAV en l’àmbit de la 
prevenció de riscos labo-
rals a les seves centrals 
nuclears Ascó i Vandellós II 
amb la implantació del si-
mulador de factors humans 
com a eina de formació 
pràctica.
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La Federació Asturiana d’empresaris (FADe) 
presenta una guia de suport per a la prevenció de 
riscos laborals, destinada a aquelles empreses que 
duen a terme la seva activitat fora de les nostres 
fronteres. Aquesta publicació ha estat el resultat del 
projecte «Prevenció en clau internacional», desenvo-
lupat al llarg de 2012, i disposa del cofinançament 
de l’Ajuntament de Gijón en el marc de l’Acord Gijón 
mÁs 2012-2015.

La guia fa una aproximació als problemes més 
genèrics que sorgeixen en les empreses quan han 
de desplaçar treballadors a altres països, pel que 
fa a quines són les seves obligacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals, normatives i aspectes 
fiscals més importants.

el projecte és fruit de la demanda empresarial 
detectada a Astúries, ja que cada vegada, amb més 
freqüència, les entitats estan apostant per creu-
ar les fronteres i posar en marxa nous negocis a 

l’exterior. els sectors en què està més present el 
repte de la internacionalització són el de la cons-
trucció, metall, energètic i agroalimentari.

Per elaborar la publicació es van analitzar les 
característiques de sis països: Mèxic, Xile, el Bra-
sil, Romania, Polònia i el Marroc, en els quals es 
van estudiar diferents aspectes en matèria de pre-
venció amb l’objectiu de superar les barreres tècni-
ques i administratives que es presenten, ja que en 
la majoria dels casos són diferents de la normativa 
espanyola.

en aquest sentit, el paper dels tècnics de pre-
venció de riscos laborals i de recursos humans és 
fonamental i tenen la responsabilitat de conèixer 
el marc legislatiu i la realitat socioeconòmica i cul-
tural del país de destinació al qual s’envia els tre-
balladors.

La Federació Espanyola Empresarial de Transports 
de Viatgers (Asintra) celebra una «Jornada per a la 
promoció de la seguretat en el sector del transport 
de viatgers per carretera»

Asintra ha celebrat una «Jornada per a la pro-
moció de la seguretat en el sector de transport 
de viatgers per carretera», per donar a conèixer 
els productes desenvolupats dins del projecte 
finançat en el marc del «iii Pla director de pre-
venció de riscos laborals de la comunitat de Ma-
drid».

La Federació espanyola empresarial de 
transport de Viatgers ha explicat que l’objectiu 
d’aquesta jornada ha estat «facilitar el coneixe-
ment, tant d’empreses com de treballadors, dels 
riscos laborals presents en la nostra activitat, 
la gravetat que poden tenir aquests riscos i les 
pautes de treball segur i fórmules de gestió que 
evitin que aquests riscos s’arribin a materialitzar 
en danys a la salut dels nostres treballadors».

La presentació de la jornada ha estat a cà-
rrec del president d’Asintra, Rafael Barbadillo, 
mentre que la clausura l’ha realitzat la directora 

general de treball i gerent de l’institut Regional 
de seguretat i salut en el treball, María del Mar 
Alarcón castellanos, que ha destacat que en la 
prevenció de riscos laborals «la col∙laboració 
entre els diferents organismes, associacions i 
empreses és indispensable i que la comunitat 
de Madrid ja fa uns quants anys que aposta per 
aquesta, com es pot apreciar».

Alarcón ha explicat que durant tots aquests 
anys s’ha millorat en sinistralitat «disminuint 
gairebé fins a la meitat el nombre d’accidents 
des de 2007 fins a 2011, i ha estat Madrid la 
comunitat autònoma amb el “millor” índex de 
millora en accidents greus i dins de les quatre 
primeres en millora d’accidents».

Claus per a la prevenció de riscos laborals a l’estranger
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CEOE CEPYME 
Conca 
repartirà 
un guia per 
a tallers 
mecànics

ceoe cePYMe conca 
repartirà una nova guia so-
bre tallers mecànics amb la 
finalitat d’informar i prote-
gir la salut d’aquelles per-
sones que desenvolupen la 
seva activitat professional 
en aquest sector.

es tracta d’una publi-
cació que ha estat editada 
per la confederació Regio-
nal d’empresaris de cas-
tella-la Manxa (cecAM), 
i que s’emmarca dins de 
la tasca d’assessorament 
que aquesta organització 
empresarial està desenvo-
lupant durant els darrers 
anys.

És una publicació 
adreçada tant a treballa-
dors com a empresaris del 
sector dels tallers mecà-
nics, que ofereix informació 
detallada sobre les dife-
rents mesures preventives 
que han de dur a terme en 
la seva feina diària per pro-
tegir la salut de les perso-
nes.

Aquesta guia és eminen-
tment pràctica i serà dis-
tribuïda pels tècnics de la 
confederació d’empresaris 
de conca entre els tallers 
associats de la província, 
amb la finalitat que la infor-
mació arribi directament a 
les empreses.

El 90% de les baixes per 
malalties que es produeixen 
en el sector de la neteja són  
trastorns musculoesquelètics

el 90% de les baixes per 
malalties que es produeixen en el 
sector de la neteja són trastorns 
musculoesquelètics produïts per 
factors molt diversos associats a 
l’àmbit del treball com, per exem-
ple, moviments repetitius, postu-
res incorrectes i un ús inadequat 
dels utensilis de treball, segons 
han assegurat diferents experts 
durant una jornada sobre preven-
ció de riscos laborals celebrada 
per l’Associació d’empresaris de 
Neteja de Madrid.

en concret, segons ha expli-
cat el president de l’Associació, 
Jesús Martín, el 75% de les bai-
xes que es produeixen en el sec-
tor de la neteja són imputables 
a malalties i el 25% restant es 
tractaria d’absentisme voluntari 
o baixes injustificades. Així ma-
teix, d’aquest 75%, el 90% co-
rrespon a trastorns musculoes-
quelètics.

No obstant això, segons ha 
assegurat el fisioterapeuta i co-
director del centre mèdic Pre-
mium Madrid, Álvaro Guerrero, 
gran part d’aquestes malalties es 
podrien «evitar» o «minimitzar» 
oferint a les empreses i treballa-
dors una formació correcta en hi-
giene postural.

«Per oferir solucions, primer 
cal analitzar els riscos laborals 
als quals s’exposa el sector, que 
en l’àmbit de la neteja són: caigu-
des, cops, talls i abrasions amb 
productes químics. seguidament, 
cal aplicar els plans d’ergonomia 
adaptats tant a l’activitat que es 
realitza com a l’utensili de treball 
que s’empra i, finalment, preve-
nir i, si s’escau, tractar els tras-

torns musculoesquelètics», ha 
recalcat aquest expert.

en aquest últim cas, és «im-
prescindible» reduir el temps 
des que el treballador pateix un 
dolor o traumatisme fins que 
comença el tractament. segons 
ha explicat, aquest temps ha de 
ser al «més immediat possible» 
per reduir el temps d’incapacitat 
temporal.

Així mateix, perquè els tre-
balladors puguin dur a terme 
els plans d’ergonomia hauran 
d’aprendre, a través de tècni-
ques de reeducació postural 
global i de control postural, 
com executar el seu treball co-
rrectament, i així s’evitaran re-
traccions, escurçaments i con-
tractures musculars, que es 
produeixen per l’acompliment 
de l’activitat laboral.

«en els processos crònics o 
degeneratius, la prevenció és fo-
namental a través de tècniques 
com la reeducació postural glo-
bal els principals beneficis de 
la qual són: guanyar elasticitat, 
millorar la mobilitat articular, 
millorar la postura, eliminar 
contractures i treure el dolor, 
millorar la respiració, controlar 
l’estrès, aprendre a controlar el 
cos de manera activa i donar es-
tabilitat a la columna», ha con-
clòs Álvaro Guerrero.
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ENTREVISTA A LUIS RAÚL RODRÍGUEZ COJO

Director de Recursos Humans i Prevenció de Riscos 
Laborals d’Isofotón

Acció Preventiva (AP).- Quina 
és la diferència entre una malal-
tia professional i un accident de 
treball? 

Tots dos es produeixen com 
a conseqüència del treball. 
L’accident de treball és una lesió 
al treballador com a conseqüèn-
cia d’alguna cosa que es produeix 
de manera sobtada, espontània i 
immediata. En canvi, la malaltia 
professional és una cosa que es 
produeix lentament i al llarg del 
temps, i que es pot prolongar, 
fins i tot, diversos anys.

AP.-Pel que fa als accidents 
de treball i les malalties profes-

sionals, aquestes últimes han 
suscitat menys interès quant a 
l’adopció de mesures legislati-
ves destinades a lluitar contra 
les seves conseqüències. Quin 
creu vostè que és el motiu que 
podria explicar aquest menor 
interès per part del legisla-
dor?

La malaltia professional té 
un període de desenvolupament 
llarg en el temps la qual cosa 
provoca que sigui molt difícil 
buscar la relació causa-efecte 
entre l’agent que produeix la 
malaltia professional i la malal-
tia professional que arriba a te-
nir el treballador.

AP.- El nostre sistema de de-
tecció de malalties professionals 
està catalogat com a tancat, ja 
que es fonamenta en una relació 
taxada de patologies. És possible 
que sense una nova redacció de la 
norma s’evolucioni cap a fórmules 
més flexibles que en facin possi-
ble l’actualització i es doni pas a 
altres patologies?

Al meu entendre, crec que hau-
ria de ser així. En un sistema tan 
taxat i llistat com és el nostre, i ten-
int en compte que en l’evolució de 
les empreses hi ha agents, riscos, 
elements emergents… s’hauria de 
cercar un sistema flexible perquè 
quan apareguin aquestes patolo-

INICIATIVES TEMÀTIQUES

LUIS RAÚL RODRÍGUEZ COJO. ISOFOTÓN



«Els ameri-
cans són molt 
més concrets 
i tenen, pos-
siblement, 

una conscièn-
cia més gran 
del que és la 
prevenció»
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gies es tractin com una veritable 
malaltia professional.

AP.- El Reial decret 1229/2006 
recull en l’article 2 el procediment 
d’actualització del contingut de la 
llista de malalties professionals. 
Aquesta mateixa previsió s’incloïa 
en l’anterior Reial decret de l’any 
1978, que recollia la llista de 
malalties vigent fins ara, encara 
que al llarg dels seus vint-i-vuit 
anys únicament ha tingut dues 
modificacions, què espera vostè 
aquesta vegada?

Espero una evolució d’aquest sis-
tema perquè quan hi hagi realment 
indicis fefaents que uns determi-
nats riscos produeixen una alteració 
en el treballador, es pugui gestionar 
la contingència com una malaltia 
professional i no com un accident 
de treball o una malaltia comuna. 

AP.- En referència a la seva plan-
ta d’Ohio, als Estats Units, quines 
diferències hi ha pel que fa a les 
malalties professionals entre els 
treballadors americans i, en aquest 
cas, els espanyols?

La diferència rau en tot 
l’entramat legislatiu. Els americans 
són molt més concrets i tenen, pos-
siblement, una consciència més 
gran del que és la prevenció. D’altra 
banda, a Espanya tenim més expe-
riència en matèria d’avaluacions i 
procediments i aplicació de la nor-
mativa, etc. Isofotón, com a empre-
sa global, està exportant a la fàbrica 
d’Ohio la coordinació amb el servei 
de prevenció propi que la compan-
yia té a Màlaga.

AP.- Em podria descriure exem-
ples de bones pràctiques que s’han 
dut a terme a Isofotón en relació 
amb les malalties professionals?

Isofotón és una gran empresa, 
innovadora, pionera, amb més de 
trenta anys en el sector fotovoltaic i 
això es deixa veure en els serveis de 
prevenció o la gestió de la preven-
ció en l’empresa. Fonamentalment, 

destaquen quatre bones pràcti-
ques. La primera és la integració 
de la prevenció des de l’origen 
en el disseny de la maquinària, 
instal∙lacions i l’establiment dels 
procediments, fonamentalment 
amb el departament d’enginyeria. 
En segon lloc, l’existència d’un ser-
vei propi dins de l’empresa junta-
ment amb els reconeixements mè-
dics periòdics de tot el personal per 
tenir molt clara la repercussió del 
treball de les persones que com-
ponen l’empresa i l’adaptació dels 
llocs de treball, en el cas de perso-
nes especialment sensibles. La ter-
cera bona pràctica se circumscriu 
al control dels riscos higiènics o 
físics; per exemple, els agents quí-
mics que utilitzem en emmagatze-
matges, l’ús d’equips de protecció 
individual, la ventilació de zones 
més conflictives, l’aïllament; els 
riscos psicosocials, donant molta 
importància a la participació dels 
treballadors amb un sistema de re-
collida de suggeriments i pel que 
fa a l’ergonomia, la companyia dis-
posa d’un sistema de protecció per 
a càrregues de treball, moviments 
repetitius o sistemes de rotació. En 
últim lloc, destaca la integració de 
la prevenció en tots els organismes 
de la companyia des de la presi-
dència fins a qualsevol estament 
d’aquesta amb la participació de 
tots els treballadors.

«Fonamental-
ment, desta-
quen quatre 
bones pràcti-
ques. La pri-
mera és la in-
tegració de la 
prevenció des 
de l’origen en 
el disseny de 
la maquinària, 
instal∙lacions 
i l’establiment 
dels procedi-
ments, fona-
mentalment 
amb el de-
partament 

d’enginyeria»
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PROJECTES CEOE FUNDACIÓN PRL

PROJECTES IMPULSATS PER CEOE 
I FINANÇATS PER LA FUNDACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

ESTUDI SOBRE ELS COSTOS DE LA NO-PREVENCIÓ. ANÀLISIS I RESUL-
TATS (III). DI-0004/2011

Es va celebrar la jornada de presentació de resul-
tats el 21 de novembre de 2012 a la seu de CEOE. 
En la sessió es va presentar informació molt inte-
ressant sobre les inversions i despeses en matèria 
de PRL que realitzen les empreses participants en 
l'estudi, a més de compartir interessants iniciatives 
empresarials de millora de les condicions de segu-
retat i salut en les empreses.

Es va organitzar una sessió en la qual van parti-
cipar diferents especialistes en tres taules rodones. 
En la primera de les taules, titulada «Els costos de 
la no-prevenció en xifres», hi va col∙laborar la res-
ponsable de l'Àrea R+D en PRL de Mutua Universal, 
que va presentar un estudi molt interessant realitzat 
des d'aquesta mútua: «Estudi de costos d'accidents 
de treball a Espanya 2007-2011. Pla d'activitats 
preventives 2011». També va participar en aquesta 
taula un representant de l'Institut Nacional de Segu-
retat i Higiene en el Treball (INSHT), que va reflexio-
nar en la seva ponència sobre les despeses directes 
que comporten per a les empreses i per al país els 

accidents de treball, per finalment exposar els bene-
ficis per a les empreses en termes de millora de la 
productivitat.

A continuació, es van presentar exemples de 
bones pràctiques en matèria preventiva. En primer 
lloc es va desgranar una estratègia d'increment de 
la competitivitat de les empreses a través de la re-
ducció progressiva dels comportaments arriscats, 
per acabar amb la presentació d'una experiència de 
millora de la sinistralitat laboral a través de la intro-
ducció en la seva gestió empresarial d'un procés de 
mentoria preventiva.

L'última de les taules de la jornada es va dedicar 
a presentar els resultats i les conclusions de l'Estudi 
sobre els costos de la no-prevenció. L'entitat execu-
tant del projecte va presentar els principals resul-
tats de l'anàlisi tant descriptiva com inferencial i, 
finalment, un representant del grup d'experts del 
projecte va comentar les principals conclusions de 
l'estudi.

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

Continuant amb el desenvolupament de les di-
ferents activitats que componen l'Acció, durant el 
2012 s'han registrat 777 noves empreses i s’han 
creat 478 centres de treball en els quals s'aplica el 
Programa de coordinació d'activitats empresarials 
(PCAE) entre les empreses concurrents.

Mitjançant el Servei d’Assistència Tècnica per a 
Empreses, s’han dut a terme 48 visites en les quals 
s'ha informat sobre les funcionalitats del Programa 
PCAE. Dins de les tasques de Difusió del Programa 
que s'estan desenvolupant a finals d’aquest any, cal 
destacar les dues jornades de presentació realitza-
des amb la col∙laboració de la Federació de Huelva 
d'Empresaris (FOE) el 15 de novembre a Huelva i la 
duta a terme el 22 de novembre conjuntament amb 

la Confederació d'Associacions Empresarials de Ba-
lears (CAEB), en què els responsables del Projecte 
PCAE van exposar els avantatges que la utilització 
d'aquest Programa ofereix a les empreses per com-
plir les obligacions en matèria de prevenció de riscos 
laborals quan es dóna la concurrència de diverses 
empreses en un mateix centre de treball. Concloent 
les activitats de difusió posades en marxa, s'estan 
finalitzant les activitats informatives dutes a terme 
en diferents mitjans de comunicació, així com la 
campanya de posicionament en cercadors posada 
en marxa fa poc i que reforça la promoció informati-
va del Programa PCAE a Internet.
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AGÈNCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
D'ACCIONS INFORMATIVES SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 
DI-0006/2011

Es va executar el pla de mitjans de la campanya 
de l'Agència Virtual, l'abast de la qual s'ha estimat 
en més de 500.000 impactes.

El calendari de presentacions de l'Agència Vir-
tual, en col∙laboració amb les organitzacions terri-
torials i sectorials de CEOE, ha culminat l'agenda 
prevista per a aquest exercici de 2012:

13.11.2012. Confederació Regional d'Empresaris 
d'Aragó. CREA. «Jornada de presentació de l'Agència 
Virtual de Comunicació».

4.12.2012. Confederació d'Empresaris 
d'Albacete. FEDA. «Jornada de presentació de 
l'Agència Virtual de Comunicació».

11.12.2012. Federació de Cellers del Marc de 
Jerez. FEDEJEREZ. «Jornada de presentació de 
l'Agència Virtual de Comunicació».

13.12.2012. Confederació d'Empresaris de Galí-
cia. CEC. «Jornada de presentació de l'Agència Vir-
tual de Comunicació».

ANÀLISI DE LA PERCEPCIÓ EMPRESARIAL EN MATÈRIA D'IDENTIFICACIÓ 
I AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS. OBSERVACIÓ SOBRE CRITERIS I 
NECESSITATS METODOLÒGICS. DI-0007/2011

El 24 de novembre es van donar a conèixer els 
resultats de l'estudi a la seu de CEOE. Amb aquest 
projecte, es pretén analitzar les experiències empre-
sarials en matèria d'identificació i avaluació dels ris-
cos psicosocials.

Per a la jornada de presentació es va organit-

zar una sessió en la qual van participar diferents 
especialistes en dues taules rodones, amb els tí-
tols «Prevenció de riscos psicosocials des de la 
perspectiva de les mútues i serveis de prevenció» i 
«Prevenció de riscos psicosocials en els sectors de 
serveis per a la dependència, telecomunicacions i 
transports».

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

S’ha executat el pla de mitjans l’objectiu del qual 
és promocionar les activitats derivades de la realit-
zació de l'acció directa «Organització d'activitats i 
divulgació general de prevenció de riscos laborals 
(III)».

El pla de mitjans va disposar únicament de les 
capçaleres de l'entorn de les organitzacions empre-
sarials de CEOE.

Tenint en compte l'especificitat del mitjà, su-
ports de revistes professionals, és possible conside-
rar que cada capçalera té més d'un lector. En efecte, 
en la majoria dels casos el receptor és l'empresa, 
i diversos departaments poden accedir al número 
concret de la revista.

És important a l'hora d'avaluar l'eficàcia de la 
campanya (CPM: 0), els avantatges del mitjà revis-
tes especialitzades o temàtiques: relació biunívoca 

impacte – públic objectiu; vida llarga de l'anunci i 
interès inherent del lector.

El calendari d'esdeveniments per divulgar la 
PRL en l'empresa va tancar la seva agenda amb 
l'organització dels esdeveniments següents:

28.11.2012. «Gestió eficaç de la prevenció de ris-
cos laborals en l'entorn empresarial».

29.11.2012. «Trobada de DIRCOM de les orga-
nitzacions associades a CEOE sobre la difusió de les 
bones pràctiques preventives empresarials a Inter-
net i xarxes socials».

10.12.2012. «Trobada de responsables de prl de 
les empreses associades aceme sobre la difusió de 
les bones pràctiques preventives empresarials a In-
ternet i xarxes socials».
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PUNT DE VISTA

LA LLISTA DE 
MALALTIES, UN PAS 
ENDAVANT EN LA SALUT 
EN EL TREBALL

«EL PROBLEMA RAU EN MOLTS CASOS EN LA IMPOSSIBILITAT D'ELIMINAR EL RISC QUE EL PROVOCA 
PER LA CONCEPCIÓ DE L'ACTIVITAT I PER LA DIFICULTAT DE DIFERENCIAR EN QUIN GRAU UNA PATOLO-
GIA D'AQUEST TIPUS ES POT IMPUTAR A RISCOS QUE EL TREBALLADOR ASSUMEIX EN ACTIVITATS DE 
LA SEVA VIDA PRIVADA»

MALALTIES PROFESSIO-
NALS

El nou quadre de malalties 
professionals aprovat mitjançant 
el Reial decret 1299/2006, de 10 
de novembre, va ser rebut amb di-
versitat d'opinions, encara que en 
l'entorn professional de la preven-
ció s'ha interpretat, amb matisos, 
com un pas endavant pel que fa a 
la salut laboral.

El punt més controvertit es va 
focalitzar en la inclusió o no en la 
llista de malalties corresponents 
els trastorns del comportament 
i psicosocials. Avui, sis anys des-
prés de la vigència del decret, 
aquest aspecte s'assumeix amb 
un component de racionalitat 
important. En efecte, quan pre-
guntem directament a Miguel 
París Rodríguez, cap del servei 

de Prevenció Mancomunat del 
Grup Sacyr, si «Creu que en un 
futur la Seguretat Social inclourà 
en la llista de malalties profes-
sionals els trastorns mentals i 
del comportament», contesta 
contundentment: «No considero 
que sigui adequat incloure’ls fins 
que no es determinin les condi-
cions i pràctiques nacionals que 
estableixin el vincle directe en-
tre l'exposició del treballador als 
factors de risc que resulta de les 
activitats de risc i el trastorn o 
comportament contret per ell. 
Si això no es fa així, l'empresari, 
com en un altre tipus de tras-
torns, es trobarà desprotegit 
i davant una greu inseguretat 
jurídica». Sense entrar en con-
trovèrsia oberta sobre que tipus 
de malaltia, Antonio Hernández 
Nieto, responsable del Servei de 
Prevenció Propi de BT a Espan-

ya, pensa que «Per comparació 
amb les estadístiques d'altres 
països, el nombre, en general, de 
malalties professionals declara-
des és baix o, almenys, aquesta 
és la impressió que es té des del 
punt de vista de la recerca cientí-
fica». En aquesta línia coincideix 
Ricardo Serralta González, gerent 
de Prevenció de Riscos Laborals 
d'Orangina Schweppes: «Eviden-
tment que sí. Durant els trenta 
anys d'evolució d'aquesta taula, 
[…] la indústria ha evolucionat, 
hi ha dotze mil, quinze mil… pro-
ductes diferents més i han apare-
gut vuit, deu o quinze patologies. 
S'assumeixen a posteriori (…)».

Miguel París Rodríguez creu 
que no és necessari canviar de 
continguts i definicions la llista 
de malalties: «No fer-ho com està 
provocaria una incertesa més 
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gran». Han canviat les patologies 
derivades del treball en les em-
preses? Ricardo Serralta Gonzá-
lez afirma que «Lògicament han 
canviat. Sobretot, els mitjans de 
detecció d'aquestes patologies. 
Abans hi havia patologies que 
avui dia han estat desglossades 
en vuit, deu, quinze diferents mo-
dalitats o diferents orígens».

Que la malaltia sigui conse-
qüència de les activitats que es 
desenvolupen amb motiu del tre-
ball, no sembla que sigui possible 
establir-ho de forma precisa. «El 
problema rau en molts casos en 
la impossibilitat d'eliminar el risc 
que el provoca per la concepció de 
l'activitat i per la dificultat de di-
ferenciar en quin grau una patolo-
gia d'aquest tipus es pot imputar 
a riscos que el treballador assu-
meix en activitats de la seva vida 
privada.», afirma Miguel París 
Rodríguez. Per a Antonio Hernán-
dez Nieto «Hi ha algunes malal-
ties professionals en les quals la 
relació està clara i no hi ha cap 
problema a establir-les. També, hi 
ha un grup de malalties que són 
multicausals. Així les coses, hi ha 
factors laborals o extralaborals 
que actuen a la vegada i que po-
den afavorir, facilitar o potenciar 
una malaltia. Per la qual cosa, en 
aquests casos és més difícil que 
la relació es trobi, únicament, en-
tre el treball i la malaltia»

La formació adequada dels 
professionals sanitaris implicats 
en la identificació de les malal-
ties professionals és fonamental 
per al diagnòstic i declaració. Els 
professionals sanitaris estan prou 
capacitats en aquest sentit? Anto-
nio Hernández Nieto no en té cap 
dubte: «El problema no és tant si 
tenen o no capacitació per identi-
ficar una malaltia, que sí que en 
tenen, sinó per establir una rela-
ció causant».

Amb l'entrada en vigor del 
decret pel qual s'aproven les 
malalties professionals, també 

s'estableix l'obligació de notifi-
car-les i registrar-les a l'Entitat 
Gestora o Mútua d'Accidents de 
Treball. Se suposa que el sistema 
vigent propiciarà la millora de la 
informació estadística, però se-
gons s'expressa en l'exposició, es 
modifica el sistema de notificació 
i registre, amb la finalitat de fer 
aflorar malalties professionals 
ocultes i evitar la infradeclaració 
d’aquestes malalties. En pre-
guntar a Miguel París Rodríguez 
si creu que s'estan investigant 
els factors de riscos d'aquestes 
malalties professionals ocultes, 
la seva resposta està plena de 
lògica: «Sembla difícil poder es-
tudiar factors de risc d'una cosa 
oculta».

La gestió preventiva en 
l'empresa ha de ser proactiva, de 
manera que es tinguin els possi-
bles riscos de malalties profes-
sionals identificats i si és possi-
ble les malalties eliminades. Ara 
bé, amb els sistemes de gestió 
de la prevenció en ús, es poden 
detectar i identificar els canvis 
incipients que es produeixen en 
l'estat de salut dels empleats, de 
manera que mai s'arribi a l'estadi 
de malaltia professional? Per a 
Araceli Morato Martín, directora 
de Medicina del Treball del Ser-
vei de Prevenció de BBVA i Be-
goña Gordo Hernández, respon-
sable de l'Àrea Tècnica del Servei 
de Prevenció de BBVA, «És difícil 
emprar la paraula “mai” de ma-
nera taxativa, ja que poden influir 
diferents variables en el diagnòs-
tic de la malaltia professional, 
però, efectivament, som partida-
ris d’una acció proactiva». Per a 
Antonio Hernández Nieto «El que 
sí que cal canviar és la forma 
amb la qual afrontem aquestes 
malalties tots els actors que hi 
estem participant, i incorporar 
el que ja se sap de les malalties 
professionals a l'hora de gestio-
nar-les adequadament per, o bé 
evitar-les, detectar-les precoç-
ment o bé, si és necessari, per 
fer una rehabilitació al més fun-

cional possible i la reincorporació 
del treballador al seu lloc».

La teoria de la rotació del lloc 
de treball, quan es descobreix en 
un treballador algun símptoma 
de malaltia professional que no 
constitueix incapacitat, però la 
progressió o recaiguda del qual 
és possible evitar mitjançant el 
trasllat a un altre lloc de treball 
exempt de risc, comporta dificul-
tats a l'hora de dur-ho a la pràcti-
ca. Ricardo Serralta González ar-
gumenta que «No. No és fàcil. La 
rotació en els llocs de treball és 
més factible en les grans empre-
ses, però en les petites i mitjanes 
empreses o microempreses, que 
són el setanta o vuitanta per cent 
de la població laboral, no és fàcil 
fer-ho».

Per a aquest mateix entrevis-
tat, una bona pràctica que s'ha 
dut a terme a la seva companyia 
ha estat la tipificació de cadas-
cuna de les anomalies de salut 
dels seus treballadors: «Estem 
etiquetant el cent per cent de les 
malalties del treball. Fent estudis 
comparatius per grups de treball, 
mecànics, control de qualitat, 
tractament d'aigües, administra-
tius, etc. Es fan aquests estudis i 
així es va veient la incidència que 
hi ha. Això es compara, llavors, 
entre els grups i després es qua-
dra amb la incidència en la pobla-
ció general».
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AP.- Creu que en un futur la 
Seguretat Social inclourà en la 
llista de malalties professionals 
els trastorns mentals i del com-
portament?

No considero que sigui ade-
quat incloure’ls fins que no es de-
terminin les condicions i pràcti-
ques nacionals que estableixin el 
vincle directe entre l'exposició del 
treballador als factors de risc que 
resulta de les activitats de risc i 
el trastorn o comportament con-
tret per ell. Si això no es fa així, 
l'empresari, com en un altre tipus 
de trastorns, es trobarà desprote-
git i davant una greu inseguretat 
jurídica.

AP.- Considera necessària una 
modificació en la llista de malal-
ties, la que fa referència als 
trastorns musculoesquelètics, 
perquè no es concretin d'una ma-
nera tan precisa les patologies 
que generen aquests tipus de 
malalties?

No fer-ho com està provocaria 
una incertesa més gran.

AP.- La definició de les malal-
ties professionals que establei-
xen l'article 116 de la LGSS i el 
RD 1299/2006 és més un con-
cepte medicolegal que clínic. 
Aquest fet no condiciona la de-
claració de les malalties profes-
sionals dins del quadre oficial?

No només el condiciona, sinó 
que és necessari per seguretat 
jurídica. L'article 116 de la LGSS 
determina la malaltia professio-

nal sobre la base de tres ele-
ments essencials: l'existència de 
treball per compte d'altri, que 
la malaltia sigui conseqüència 
de les activitats que es desen-
volupen amb motiu del treball i 
l'existència d’un nexe causal di-
recte entre el treball i la malaltia. 
Aquests elements són els que fan 
que la malaltia sigui considerada 
professional.

AP.- El RD 1299/2006 entre-
veu el canvi i l’actualització de 
la llista sobre malalties de l'any 
2006 en declarar la intenció de 
«(...) modificar el sistema de 
notificació i registre, amb la fi-
nalitat de fer aflorar malalties 
professionals ocultes i evitar 
la infradeclaració d’aquestes 
malalties». Creu que s'estan in-
vestigant els factors de riscos 
d'aquestes malalties professio-
nals ocultes?

Sembla difícil poder estudiar 
factors de risc d'una cosa «ocul-
ta», fet que novament implica 
una inseguretat jurídica atès que 
en lloc de partir de fets coneguts 
i certs, es parteix d'hipòtesis no 
confirmades o sospites que no-
més comporten, en molts casos, 
l'ús de recursos humans i mate-
rials sense obtenir resultats fia-
bles.

AP.- Segons el MEYSS, l'any 
2011 el 82,57% de les malalties 
professionals són les causades 
per agents físics, fonamental-
ment: les postures forçades, els 
moviments repetitius i el soroll. 
Hi ha un coneixement a fons 

d'aquestes patologies i de la seva 
prevenció per part d'empreses i 
serveis de prevenció?

En l'actualitat, el coneixement 
que tenen les empreses i els ser-
veis de prevenció d'aquestes pa-
tologies és suficient. El problema 
rau en molts casos en la impossi-
bilitat d'eliminar el risc que el pro-
voca per la concepció de l'activitat 
i per la dificultat de diferenciar en 
quin grau una patologia d'aquest 
tipus es pot imputar a riscos que 
el treballador assumeix en activi-
tats de la seva vida privada.

AP.- Em podria descriure 
exemples de bones pràctiques 
que s'han dut a terme a SACYR 
en relació amb les malalties pro-
fessionals?

Són diverses les accions, des 
de mesures globals com la cer-
tificació OHSAS 18001, que ens 
permet tenir una major integració 
de la prevenció en els sistemes de 
gestió de l'empresa, fins a mesu-
res específiques com, per exem-
ple, el disseny de les tasques que 
minimitzin els manejos manuals 
de càrrega, estudis ergonòmics 
de llocs de treball amb moviments 
repetitius, campanyes de sensibi-
lització per a l'ús de proteccions 
auditives en determinades tas-
ques, etcètera.

«El nostre sistema de notificació i registre 
d'accidents laborals és un dels més transparents 
en el panorama internacional, cosa que està con-
dicionant els empresaris a l'hora de sortir fora de 
les nostres fronteres»

GRUP SACYR

MIGUEL PARÍS RODRÍGUEZ
Cap del Servei de Prevenció Manco-
munat
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«Podem subratllar que a la nostra empresa no hi 
ha incidència de malaltia professional entre els 
empleats que formem part de BBVA»

BBVA

AP.- Quins són els compro-
misos socials més destacats as-
sumits per BBVA pel que fa a la 
salut laboral durant els darrers 
anys?

Dins del marc de la nostra 
política preventiva, durant 2012 
s’ha seguit treballant en el pla 
de seguretat viària, basat en di-
ferents campanyes de sensibilit-
zació per contribuir a reduir la 
sinistralitat laboral per accidents 
de trànsit, la qual cosa ha estat 
completada amb cursos pràctics 
de conducció preventiva. En el 
camp de la salut s'han dut a ter-
me diferents iniciatives, entre les 
quals destaquen campanyes de 
prevenció del càncer de mama, 
pell o pròstata; de prevenció de 
diabetis o de riscos cardiovascu-
lars.

AP.- Quina participació tenen 
els treballadors de BBVA en la 
política preventiva de la com-
panyia?

El Servei de Prevenció fo-
menta la divulgació i partici-
pació dels treballadors en les 
campanyes de donació de sang 
de les diferents comunitats au-
tònomes, la qual cosa ha contri-
buït a obtenir una sèrie de pre-
mis i mencions, com els premis 
Prever, el Premi de prevenció de 
riscos laborals o el Premi al mè-
rit nacional a la donació altruis-
ta de sang, concedit per la Fe-
deració Espanyola de Donants 
de Sang per l'organització, pro-
moció i foment de la donació de 
sang.

AP.- De quina manera es con-
tribueix a formar els treballa-
dors de BBVA en la prevenció de 
malalties professionals?

Es tracta d'un dels pilars fo-
namentals dins de la política 
de la nostra entitat, i es duu a 
terme a través de la formació 
presencial dels treballadors mit-
jançant cursos de suport vital bà-
sic, primers auxilis i maneig del 
desfibril∙lador. En col∙laboració 
amb diferents empreses i orga-
nismes autoritzats es fan cursos 
d'emergència i lluita contra in-
cendis; cursos de prevenció de 
situació de risc personal.

AP.- En la política de salut 
i prevenció de BBVA, a més de 
la formació presencial, quin pa-
per hi juguen les noves tecnolo-
gies?

Hem posat en marxa un por-
tal específic en salut laboral en 
què els treballadors poden acce-
dir a la informació d'una manera 
àgil i eficaç. És una iniciativa que 
s'emmarca en el compromís de 
BBVA per promoure la seguretat 
i salut en el treball i pretén ser 
la plataforma de comunicació i 
informació de referència en ma-
tèria de salut i prevenció.

AP.- La promoció de la cul-
tura preventiva i integració dins 
de l'organització necessita un 
flux permanent de participació 
i d'intercanvi amb altres em-
preses, serveis de prevenció, 
mútues, etc., com es duu a ter-
me aquesta activitat a BBVA?

Es co∙labora activament amb 
els grups d'experts organitzats 
per CEOE per a l'anàlisi de la per-
cepció empresarial en matèria 
preventiva. De la mateixa manera, 
s'organitzen jornades tècniques 
per analitzar la integració preven-
tiva dins de l'empresa.

AP.- Amb els sistemes de ges-
tió de la PRL en ús, es poden 
detectar i identificar els canvis 
incipients que es produeixen en 
l'estat de salut dels empleats, de 
manera que mai s'arribi a l'estadi 
de malaltia professional?

És difícil emprar la paraula 
«mai» de manera taxativa, ja que 
poden influir diferents variables 
en el diagnòstic de la malaltia 
professional, però, efectivament, 
som partidaris d’una acció proac-
tiva. A BBVA, realitzem una tasca 
preventiva exhaustiva, que identi-
fica els riscos, els avalua i adequa 
els llocs de treball amb material 
ergonòmic. A més, sol∙licita els 
que puguin ajudar a prevenir pato-
logies en cas de simptomatologia 
incipient, i que està contrastada 
en la vigilància de la salut als tre-
balladors. Podem subratllar que 
a la nostra empresa no hi ha in-
cidència de malaltia professional 
entre els empleats que formem 
part de BBVA.

BEGOÑA GORDO HERNÁNDEZ
Responsable de l'Àrea Tècnica de Prevenció 
de BBVA

ARACELI MORATO MARTÍN
Directora de Medicina del Treball del Servei 
de Prevenció de BBVA
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«El problema és una falta de transcripció, de coor-
dinació, de posada en comú. És una falta de què 
hem de fer amb moltes dades que no sabem com 
compilar-les per treure’n conclusions»

ORANGINA SCHWEPPES

AP.- En la llista de malalties 
professionals, tant la de l'annex 
1 com la de l'annex 2, hi troba a 
faltar una altra malaltia o pato-
logia derivades de l'acompliment 
del lloc de treball?

Evidentment que sí. Durant els 
trenta anys d’evolució d’aquesta 
taula, de l'any 1978 al 2006, han 
passat 28 anys, la indústria ha 
evolucionat, hi ha dotze mil, quin-
ze mil… productes diferents més 
i han aparegut vuit, deu o quinze 
patologies. S'assumeixen a pos-
teriori, però mai s'està prevenint. 
No estem fent prevenció, sinó eti-
quetatge.

AP.- Si com a conseqüència 
dels reconeixements mèdics pre-
ceptius que ha de fer l'empresa, 
es descobreix en un treballador 
algun símptoma de malaltia pro-
fessional que no constitueix in-
capacitat, però la progressió o 
recaiguda del qual és possible 
evitar mitjançant el trasllat a un 
altre lloc de treball exempt de 
risc, és fàcil dur a terme aquest 
trasllat dins de l'empresa?

No. No és fàcil. La rotació en 
els llocs de treball és més factible 
en les grans empreses, però en 
les petites i mitjanes empreses o 
microempreses, que són el setan-
ta o vuitanta per cent de la pobla-
ció laboral, no és fàcil fer-ho.

AP.- Com valora l'experiència 
d'aquests sis anys des de la 
publicació del RD 1299/2006, 
pel qual s'aprova el quadre de 
malalties professionals en el 

sistema de la Seguretat Social i 
s'estableixen criteris per notifi-
car-les i registrar-les?

Crec que la nova situació és 
igual d'ineficaç, perquè hi se-
gueix havent una desconnexió 
absoluta i plena entre el Sistema 
Nacional de Salut i el sistema de 
salut laboral.

AP.- Es diu en alguns àmbits 
que unir la història clínica labo-
ral amb la història clínica de sa-
lut ajudaria a reduir la corba de 
malalties professionals. Fins a 
quin punt unificar aquestes da-
des permetria reduir la sinistra-
litat laboral?

Reduir, no. Això és absolu-
tament erroni. S'aconseguiria 
augmentar. Evidentment és fo-
namental fer una salut integral 
sobre la persona, en el seu àmbit 
familiar, laboral i d'oci. És abso-
lutament imprescindible fer un 
creuament de dades o una his-
tòria clínica integral sobre la sa-
lut del treballador per poder des-
triar quin és el problema causant 
d’una determinada patologia, la-
boral o extralaboral. Si això esti-
gués integrat, en el cent per cent 
dels 16 milions de treballadors, 
moltíssimes de les patologies 
considerades com a comunes o 
extralaborals, moltíssimes serien 
laborals.

AP.- Les societats canvien, el 
món també va canviant, es mo-
difica… Han canviat les patolo-
gies derivades del treball en les 
empreses?

Lògicament han canviat. So-
bretot, els mitjans de detecció 
d'aquestes patologies. Abans hi 
havia patologies que avui dia han 
estat desglossades en vuit, deu, 
quinze diferents modalitats o orí-
gens. El que no ha canviat és la 
manera de detectar-les. Seguim 
sense fer uns seguiments o pro-
tocols adequats. El problema és 
una falta de transcripció, de coor-
dinació, de posada en comú. És 
una falta de què hem de fer amb 
moltes dades que no sabem com 
compilar-les per treure’n conclu-
sions.

AP.- Em podria descriure 
exemples de bones pràctiques 
que s’han dut a terme a ORANGI-
NA SCHWEPPES en relació amb 
les malalties professionals?

Des de fa vint-i-quatre anys, 
fem estudis epidemiològics com-
paratius. Estem etiquetant el cent 
per cent de les malalties del tre-
ball des del primer dia. Fent es-
tudis comparatius per grups de 
treball, mecànics, control de quali-
tat, tractament d'aigües, adminis-
tratius, etc. Es fan aquests estudis 
i així es va veient la incidència que 
hi ha. Això es compara, llavors, en-
tre els grups i després es quadra 
amb la incidència en la població 
general.

RICARDO SERRALTA GONZÁLEZ
Gerent de Prevenció de Riscos Laborals
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«(...) hi ha factors laborals o extralaborals que ac-
tuen a la vegada i que poden afavorir, facilitar o po-
tenciar una malaltia. Per la qual cosa en aquests 
casos és més difícil que la relació es trobi, única-
ment, entre el treball i la malaltia»

BT ESPAÑA

AP.- És possible establir amb 
una evidència rotunda la relació 
entre malaltia i exposició en una 
determinada situació?

Depèn. Hi ha algunes malal-
ties professionals en les quals 
la relació és clara i no hi ha cap 
problema a establir-les. També, hi 
ha un grup de malalties que són 
multicausals. Així les coses, hi ha 
factors laborals o extralaborals 
que actuen a la vegada i que po-
den afavorir, facilitar o potenciar 
una malaltia. Per la qual cosa en 
aquests casos és més difícil que 
la relació es trobi, únicament en-
tre el treball i la malaltia.

AP.- El nombre de malalties 
professionals declarades en el 
nostre sistema de Seguretat So-
cial, està en línia amb els països 
del nostre entorn?

Per comparació amb les es-
tadístiques d'altres països, el 
nombre, en general, de malalties 
professionals declarades és baix 
o, almenys, aquesta és la impres-
sió que es té des del punt de vista 
de la recerca científica. Aquesta 
idea és la que ha recollit el le-
gislador en el preàmbul del RD 
1299/2006. Dit això, crec que 
s’hauria d'establir com a hipòtesi 
que, potser, això està passant i se 
n’hauria d’estudiar la certesa o 
no per aclarir si és cert o només 
una percepció.

AP.- En les circumstàncies ac-
tuals, creu que és necessari mi-
llorar el marc normatiu i de ges-
tió de les malalties professionals 

tant en les actuacions preventi-
ves de les malalties com en les 
recuperadores dels malalts?  

El que sí cal canviar és la for-
ma amb la qual afrontem aques-
tes malalties tots els actors que 
hi estem participant, i incorporar 
el que ja se sap de les malalties 
professionals a l'hora de gestio-
nar-les adequadament per, o bé 
evitar-les, detectar-les precoç-
ment o, si és necessari, per fer 
una rehabilitació al més funcio-
nal possible i la reincorporació 
del treballador al seu lloc.

AP.- Hi ha professionals que 
consideren que la formació ade-
quada dels professionals sanita-
ris implicats en la identificació 
de les malalties professionals 
és fonamental per diagnosticar-
les i declarar-les. Des del seu 
punt de vista, els professionals 
sanitaris del Sistema Públic de 
Salut i de les mútues estan prou 
capacitats en aquest sentit?

El problema no és tant si 
tenen o no capacitació per 
identificar una malaltia, que sí 
que en tenen, sinó per establir 
aquesta relació causant. Moltes 
vegades, no només en el siste-
ma públic nacional, sinó en el 
cas d'un metge privat, però no 
en les mútues, s’obliden del de-
terminant que pot ser causant 
o afavoridor d’una patologia. 
És a dir, no és tant la manca 
de formació com conèixer com 
funciona el procés administra-
tivament perquè es derivin a 
les instàncies en què s'ha de 

confirmar o descartar aquesta 
malaltia.

AP.- Un projecte que tingui 
com a objectiu millorar la detec-
ció, el diagnòstic, l’assistència i 
les estratègies preventives de 
caràcter multidisciplinari ne-
cessita un flux d'informació i 
accés a la documentació de 
mútues, empreses i serveis de 
prevenció. Fins a quin punt, si 
són dades confidencials, la Llei 
de protecció de dades pot me-
diatitzar aquest procés?

Es pot complir la llei de pro-
tecció de dades i a la vegada fer 
tot aquest procés de recerca. 
Només cal vigilar quin tipus de 
dades es comparteixen, com es 
comparteixen, quines són les 
mesures de seguretat que hem 
d'introduir-hi o les autoritzacions 
que s'han de sol∙licitar als dife-
rents actors per compartir una 
informació determinada.  

AP.- Em podria descriure 
exemples de bones pràctiques 
que s'han dut a terme a BT en 
relació amb les malalties pro-
fessionals?

Fins al moment, a BT no s'ha 
declarat cap malaltia professio-
nal.

ANTONIO HERNÁNDEZ NIETO
Responsable del Servei de Prevenció 
BT España
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Estudi sobre la gestió de les 
malalties professionals

GESTIÓ DE MALALTIES 
PROFESSIONALS

L'Organització Internacio-
nal del Treball considera com 
a malalties professionals les 
que provenen de l'exposició a 
substàncies o condicions pe-
rilloses inherents a certs pro-
cessos, oficis o ocupacions.

La definició de la malaltia 
professional conté per tant un 
element principal: la relació 
causal entre l'exposició en un 
entorn de treball o activitat la-
boral específics, i una malaltia 
específica.

La diferència que hi ha en-
tre accident de treball i malal-
tia professional es produeix en 
la relació de causalitat:

Accident de treball

Relació de causalitat entre 
força lesiva, treball i lesió. La 
força lesiva es produeix «amb 
ocasió o per conseqüència de 
la feina», és a dir, de forma 
immediata o mediata. És una 
relació de causalitat àmplia i 
no rígida.

Malaltia professional

La relació de causalitat es 
presumeix per la realització 
de certs treballs, amb certes 
substàncies i en certes activi-
tats per la seva inclusió en una 
llista.

En el dossier següent 
s'exposen els resultats obtin-
guts en l'enquesta realitzada a 

empreses dels quatre sectors 
macroeconòmics: sector agra-
ri, sector serveis, sector indús-
tria i construcció, en referèn-
cia al coneixement, l'impacte, 
la gestió i la integració que 
aquestes empreses realitzen 
de la gestió de les malalties 
professionals en la gestió glo-
bal de l'empresa.

LA SITUACIÓ DE LES MALALTIES PROFESSIO-
NALS. MOSTRA SELECCIONADA D'EMPRESES PER-
TANYENTS ALS SECTORS AGRARI, CONSTRUCCIÓ, 
INDÚSTRIA I SERVEIS

El dossier inclòs en aquest número de la revis-
ta tracta d'analitzar el coneixement i la gestió de les 
malalties professionals en una mostra d'empreses 
dels diferents sectors macroeconòmics, a més 
d'estudiar el grau d'integració de la gestió dels ris-
cos de malaltia professional en el sistema general de 
gestió de l'empresa.

Els sectors integrants de la mostra han estat 
l’agrari, la construcció, la indústria i els serveis. La 
composició de la mostra d'empreses s'ha ajustat al 

criteri d'un 25% d'elements mostrals de cadascun 
dels sectors. Malgrat que el mètode de selecció s'ha 
basat en criteris aleatoris, es va estratificar l'univers 
de cada sector tenint en compte les variables: natu-
ralesa, activitat i ubicació, perquè la representació 
fos més adequada a l'objectiu de l'estudi. Basant-
se en aquests criteris, les empreses de la mos-
tra estan situades i desenvolupen la seva activitat 
dins de l'àmbit nacional. Quant a la seva dimensió, 
s'estructuren en empreses de 6 a 49 treballadors, de 
50 a 100 treballadors i més de 100 treballadors.

Per a la recollida de dades s'ha fet servir 
l'entrevista telefònica a 30 empreses de cadascun 
dels sectors seleccionats, i s’han formulat pregun-
tes mitjançant un qüestionari amb cinc blocs de 
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continguts que es detallen tot seguit, i que ha per-
mès obtenir dades amb caràcter immediat, quantifi-
cable i comparable:

• En el primer dels blocs es plantegen qüestions 
sobre l'impacte de les malalties professionals.

• En el segon es fan preguntes als empresaris per 
verificar el grau de coneixement que tenen de les 
malalties professionals.

• El tercer bloc analitza la gestió que es duu a ter-
me de les malalties professionals en l'empresa.

• Un quart bloc de continguts analitza la integra-
ció de la gestió de les malalties professionals en 
la gestió global de l'empresa.

• Finalment se sol∙licita l'opinió oberta de 
l'empresari sobre la forma de gestionar les malal-
ties professionals.

ASPECTES NORMATIUS DE LES MALALTIES 
PROFESSIONALS

Segons l'art. 116 de la LGSS, un treballador 
té dret a la cobertura per malaltia professional si 
aquesta malaltia ha estat contreta a conseqüència 
de la feina en les activitats que s'especifiquen i està 

provocada per l'acció dels elements o substàncies 
que apareixen en el quadre de malalties professio-
nals aprovat pel RD 1299/2006.

En relació amb la normativa de malalties pro-
fessionals, l'última actualització es va materialitzar 
per impuls del Ministeri de Treball i Afers Socials, 
com a conseqüència de l'aquiescència dels agents 
socials.

Sota la Recomanació 670/2003 de la Unió Eu-
ropea, es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat 
el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, en 
què s'aprova el quadre de malalties professionals en 
el sistema de Seguretat Social, i s'hi estableixen els 
criteris per notificar-les i registrar-les.

Aquest Reial decret va ser desplegat per l'Ordre 
TAS/1/2007, de 2 de gener, en què es determina el 
model del comunicat de malaltia professional i es 
dicten normes per a la seva elaboració i transmis-
sió.

A) Impacte de les malalties professionals

Les respostes indiquen que un 73,3% de les em-
preses no han identificat risc de malalties professio-
nals davant d’un 26,7% que sí (veg. gràfic 1).

Gràfic 1: Informació dels quatre sectors enquestats. (Font: elaboració pròpia)
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Si s'analitzen les respostes per sectors, s'obtenen 
els resultats següents:

En el sector agrari, el 80% de les empreses no 
tenen risc de malalties professionals. Aquest percen-
tatge puja al 96,7% en el sector serveis. En el sector 
indústria, el 56,7% de les empreses responen que no 
han detectat aquest tipus de riscos, percentatge que 
puja a un 60% en el sector de la construcció.

Totes les empreses que han identificat el risc de 
malaltia professional en la seva organització, l’han 
inclòs en l'avaluació de riscos laborals i han adoptat 
mesures preventives sobre això.

Quant a la freqüència d'aparició de malalties pro-
fessionals i derivades de la feina en les empreses, 
el 99,2% dels enquestats afirmen que no se n’ha 
produït cap, mentre que un 0,8% indica que durant 
l'últim any s'ha produït alguna malaltia professional 
en la seva organització (veg. gràfic 2).

Malgrat que es van recollir en l'enquesta pregun-
tes sobre el tipus de malaltia professional declarada, 
no es fa cap anàlisi sobre això en aquest document, 
ja que s’entén poc significatiu a escala estadística, 
per l'escàs nombre d'empreses de la mostra en les 
quals es van produir. 

En el cas de haver detectat alguna malaltia pro-
fessional, en el 100% dels casos ja s'ha revisat 
l'avaluació de riscos de l'empresa.

B) Coneixement general de les malalties profes-
sionals

A l'hora d'avaluar la importància dels factors de 
risc que poden provocar malalties professionals en 
les empreses, en una escala de l'1 al 10 (en què 1 és 
la menor puntuació i 10 el màxim valor) es van ob-
tenir els resultats següents, de manera global (veg. 
gràfic 3).

S'observa que tots els factors de risc igualen o 
superen el 5, llevat del factor «Presència de diversos 
contaminants al mateix temps», en el qual el major 
nombre de puntuacions es va concentrar en el valor 
1 (molt poca importància).

Els factors més rellevants són: «Temps 
d'exposició», «Condicions de seguretat» i «Disseny 
de l'àrea de treball».

Quant a les causes que s'entenen que poden pro-
duir les malalties professionals, avaluant igualment 
respecte d’una puntuació de l'1 al 10 (en què 1 és 
el mínim valor i 10 el màxim valor), s'obtenen els 

Gràfic 2: Informació dels quatre sectors enquestats. (Font: elaboració pròpia)
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resultats següents (veg. gràfic 4).

Dels resultats obtinguts s'observa que les causes 
més freqüents que poden produir malalties profes-
sionals són les que provenen d'agents físics.

En la relació amb la informació que tenen els em-
presaris enquestats en aquesta matèria, en el 86,7% 
dels casos, consideren que estan ben informats en 
matèria de malalties professionals.

Quant a la importància que es dóna a les malal-
ties professionals per part dels empresaris enques-
tats, les dades més significatives indiquen que el 
23,3% els atorga molta importància, el 38,3% bas-
tant importància i el 32,5% relativa importància.

D'altra banda, una gran majoria dels empresa-
ris enquestats (85%) considera que les baixes per 
malalties professionals poden comportar un cost im-
portant per a l'empresa, que cal tenir en compte, en 
el cas que es produeixin.

C) Gestió de les malalties professionals en 
l'empresa

En l'apartat següent s’han analitzat diferents 
aspectes sobre la gestió de les malalties professio-
nals.

En un primer terme s'ha preguntat als enquestats 
si en el moment actual de la seva empresa conside-
ren útil incloure en la gestió preventiva alguna inicia-
tiva específica a curt o mitjà termini per detectar i 
prevenir les malalties professionals, i s’ha obtingut 
un 66,7% de respostes que sí consideren necessari 
aquest tipus d'iniciatives.

Tenint en compte el resultat obtingut per sectors, 
en el cas de les empreses agràries, el 90% d’aquestes 
consideren útil incloure algun tipus d'iniciativa per 
detectar i prevenir les malalties professionals. En el 
sector serveis, el 40% de les empreses defensen la 
utilitat d'aquestes iniciatives. En el sector indústria 
el 80% de les empreses consideren útils les iniciati-
ves de detecció i prevenció d'aquest tipus de malal-
ties, mentre que en el sector construcció la resposta 
afirmativa és del 56,7%.

Quant a les mesures específiques proposades, 
per ordre de significació, el 40% del total d'empreses 
enquestades opinen que podrien ser la impartició de 

Gràfic 3: Factors de risc. Informació relativa als quatre sectors. (Font: elaboració pròpia)

FACTORS DE RISC
ORDRE D'IMPORTÀNCIA

1=VALOR MÉS BAIX - 10=VALOR MÉS ALT

TEMPS D'EXPOSICIÓ 8

CONCENTRACIÓ DE L'AGENT CONTAMINANT EN
L’AMBIENT DE TREBALL 7

CARACTERÍSTIQUES PERSONALS DEL TREBALLADOR 5

PRESÈNCIA DE DIVERSOS CONTAMINANTS
AL MATEIX TEMPS 1

RELATIVITAT DE LA SALUT 5

CONDICIONS DE SEGURETAT 8

DISSENY DE L'ÀREA DE TREBALL 8

FACTORS DE RISC EN LA UTILITZACIÓ DE MÀQUINES
I EINES 6

EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ I TRANSPORT 6

SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES
INDIRECTES 7
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formació més específica al treballador, el 26% indi-
quen que la implantació d'altres mesures preventi-
ves i el 23% comenten que més inversió en equips 
de protecció.

D) Integració de la gestió de les malalties 
professionals en el sistema general de gestió de 
l'empresa

La realització de la vigilància de la salut (revisions 
mèdiques) a l'hora de prevenir les malalties profes-
sionals es considera molt útil per part del 96% de 
les empreses enquestades, i es troba en el mateix 
percentatge aquesta vigilància de la salut subcon-
tractada.

Les empreses que han estat entrevistades realit-
zen la consulta dels dubtes relatius a les malalties 
professionals, en primer lloc amb el Servei de Pre-
venció Aliè (SPA) en un 56,7%, seguit de les mútues 
d'accidents de treball i malalties professionals amb 
un percentatge del 42,5% dels casos (veg. gràfic 5). 
El 0,8% de les empreses consulta els seus dubtes 
amb l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
Treball (INSHT).

Tenint en compte cada sector, s'observa que en 

l'agrari, el 50% de les empreses consulten amb les 
mútues d'accidents de treball i malalties professio-
nals, el 46,7% amb el SPA i el 3,3% amb l'INSHT. 
En el sector serveis, el 63,3% consulten amb les 
mútues d'accidents de treball i malalties profes-
sionals i el 36,7% amb el SPA. En el d'indústria, el 
73,3% de les empreses enquestades consulten amb 
el SPA i el 26,7% amb mútues d'accidents de treball 
i malalties professionals. Finalment, les empreses 
de construcció consulten en el 70% dels casos amb 
el SPA i en el 30% amb les mútues d'accidents de 
treball i malalties professionals.

E) Opinió de l'empresari

Quant a les actuacions proposades pels enques-
tats per dur a terme una gestió correcta dels riscos 
de malalties professionals en l'empresa, un 27% 
proposen formació més específica als treballadors 
en aquest camp; un altre 27% opten per aplicar el 
control i seguiment en el desenvolupament dels tre-
balls i/o processos; un 14% opinen que la integra-
ció de la gestió de la prevenció.

Conclusions

• Tres quartes parts de les empreses enques-

Gràfic 4: Causes que produeixen les malalties professionals. Informació relativa als quatre sectors. (Font: elaboració pròpia)

MALALTIES PROFESSIONALS
ORDRE D'IMPORTÀNCIA

1=VALOR MÉS BAIX - 10=VALOR MÉS ALT

MALALTIES PROFESSIONALS CAUSADES PER
AGENTS QUÍMICS

1

MALALTIES PROFESSIONALS CAUSADES PER
AGENTS FÍSICS

7

MALALTIES DE LA PELL CAUSADES PER SUBSTÀNCIES  1

MALALTIES PROFESSIONALS CAUSADES PER
INHALACIÓ DE SUBSTÀNCIES

1

MALALTIES PROFESSIONALS CAUSADES PER
AGENTS BIOLÒGICS

1

MALALTIES PROFESSIONALS CAUSADES PER
AGENTS CARCINÓGENOS

1
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tades, després del procés corresponent, no han 
identificat cap risc del qual pugui derivar una 
malaltia causada pel treball.

• La freqüència d'aparició d’aquest tipus de 
malalties professionals són mínimes i això es veu 
reflectit que en el 99,2% de les empreses enques-
tades no s'ha detectat cap cas de malaltia durant 
l'últim any.

• Els factors de risc, que entenen que poden do-
nar lloc amb més probabilitat a malalties profes-
sionals, segons l'opinió de les persones entrevis-
tades, són: «Temps d'exposició», «Condicions de 
seguretat» i «Disseny de l'àrea de treball».

• De manera majoritària (86,7%), les persones 
entrevistades estan ben informades en matèria 
de malalties professionals. Així mateix, el 66,7% 
consideren útil incloure en la gestió preventiva de 
la seva empresa iniciatives específiques, a curt o 
mitjà termini, per detectar i prevenir les malalties 
professionals.

• La realització de la vigilància de la salut es con-
sidera un factor clau a l'hora de prevenir l'aparició 
de malalties professionals.

• Les consultes relatives a malalties professionals 
es realitzen principalment al Servei de Prevenció 
Aliè i a les mútues d'accidents de treball i malal-
ties professionals.

• Segons l’opinió de les empreses a les quals s'ha 
subministrat l'enquesta, una gestió correcta de 
les malalties professionals passa per donar més 
formació als treballadors afectats pels riscos que 
no s'hagin pogut evitar, i per un control i segui-
ment més grans en el desenvolupament dels tre-
balls i processos que hi tenen relació.

Gràfic 5: Informació dels quatre sectors enquestats. (Font: elaboració pròpia)
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La recerca en prevenció en el 
context europeu

L’R+D és un dels aspectes 
fonamentals inclosos en l'opinió 
de l'Advisory Committee for Oc-
cupational Safety and Health de 
la Comissió Europea, sobre la 
futura Estratègia europea de se-
guretat i salut en el treball que 
s'elaborarà per al període 2014-
2020.

Per què la Comissió conside-
ra que és necessària la recerca 
en matèria preventiva? Doncs 
perquè la realitat empresarial 
i tecnològica evoluciona. Afor-
tunadament, els riscos físics, 
responsables de moltes desgrà-
cies en el passat, han remès de 
manera considerable, i actual-
ment els tècnics de prevenció 
concentren la seva atenció en al-
tres riscos, nous o emergents. A 
més, els usuaris de la prevenció 
s'amplien: a més dels tècnics de 
prevenció i metges del treball, 
hi ha altres professionals, com 
les PIME, els treballadors autò-
noms, els empleats i les famí-
lies.

MODEL D’R+D APLICADA

Aquesta evolució constant 
l'afrontem a Mutua Universal 
desenvolupant una tasca d’R+D 
aplicada des de 1986. Per a això, 
apliquem un model de millora 
contínua, en el qual partint de 
les necessitats que es detecten 
en els llocs de treball en l’àmbit 
micro (problemes detectats en 
les empreses) i en l’àmbit macro 
(estudis del nostre Observatori 
de Sinistralitat), es desenvolu-
pen les línies d’R+D i es retorna 
el seu resultat en forma de me-
todologia i bones pràctiques que 

permeten innovar en les empreses 
associades i en la societat en ge-
neral.

LÍNIES DE RECERCA

La Comissió Europea, per mitjà 
de l'opinió del seu Comitè Consul-
tiu, inclou com un dels dos objec-
tius bàsics per a la futura Estratègia 
la reducció de les malalties profes-
sionals. Per a això, es decanta per 
l'actuació sobre trastorns muscu-
loesquelètics, factors psicosocials i 
càncers relacionats amb el treball 
com a origen de malalties. Tam-
bé posa molt èmfasi en els riscos 
nous o emergents. Els instruments 
de desenvolupament proposats in-
clouen la promoció de la cultura 
preventiva, la promoció de la salut 
i la recerca.

Segons el nostre parer, per des-
envolupar aquests objectius i ins-
truments, es necessita d’R+D en 
determinades línies, que es deta-
llen tot seguit.

LA TECNOLOGIA SEGURA

La Llei de prevenció es basa 
en la concepció de la seguretat i 
salut com un dret del treballador 
que ha de garantir l'empresari. La 
nostra proposta és aplicar aquesta 
responsabilitat tenint en compte la 
faceta d'usuari de l'empresari quan 
adquireix béns i serveis.

Aquesta concepció ens ha por-
tat a desenvolupar la línia de la 
tecnologia segura, recopilant i di-
fonent conceptes i dissenys intrín-
secament segurs, és a dir, la im-
plantació dels quals en l'empresa 
no comportarà riscos addicionals. 

Autora:

Mª ISABEL MAYA 
RUBIO
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ció de riscos laborals. Màs-
ter en medi ambient per 
l'Institut Català de Tecno-
logia. Participació com a 
experta en diversos grups 
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tee for Occupational Safety 
and Health at Work Occu-
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El desenvolupament de tecno-
logia en la concepció de la qual 
s'integra la prevenció de riscos 
laborals va més enllà de la se-
guretat industrial (màquines, fo-
namentalment), ja que implica 
la introducció de la prevenció en 
el procés d’R+D de noves tecno-
logies, equips i materials, i en el 
seu disseny posterior.

LA IMPORTÀNCIA DEL DIS-
SENY I LES BONES PRÀCTI-
QUES

La integració de processos, 
instal∙lacions o equips en les 
instal∙lacions industrials implica 
el disseny físic del lloc de treball. 
La pedra angular en aquest as-
pecte és l'ergonomia.

Algunes empreses es troben 
més ben preparades, perquè dis-
posen d'equips d'enginyeria que 
el duen a terme. En aquest cas, 
la formació dels seus professio-
nals és fonamental, i per això és 
necessària la formació en el dis-
seny.

Altres empreses no disposen 
de professionals que siguin ca-
paços de dissenyar els llocs. En 
aquest cas, les bones pràctiques 
que desenvolupen altres empre-
ses o organismes són la resposta 
a aquesta necessitat.

Elaborar i difondre bones 
pràctiques creades per solucio-
nar problemes concrets de les 
empreses és fonamental, i així 
es reconeix en la normativa legal 
que regula l'activitat preventiva 
de les mútues, per part de la Se-
guretat Social.

EL DISSENY CONCEPTUAL 
DE LES TASQUES

Si el disseny físic del lloc de 
treball és el present, l'èmfasi en 
el disseny dels requisits psico-
socials de les tasques és el futur 
immediat. Factors com atenció, 
dades que cal processar, aspec-

tes que hi tenen relació, pressió 
de temps… solen formar part 
del procés de selecció de can-
didats per ocupar un lloc de 
treball, però no tan sovint del 
disseny de les tasques. Poques 
empreses disposen d'equips 
d'organització que analitzin les 
tasques per a una bona distribu-
ció de les càrregues de treball. 
D'altra banda, la forma en què 
cada persona duu a terme la 
seva feina pot fer-la més “lleuge-
ra” o més “pesada”, i de vega-
des l'organització de les tasques 
queda en mans del treballador, 
sense que aquest tingui ele-
ments de criteri per poder au-
toorganitzar-se.

Com a resposta a aquesta ne-
cessitat, els principals aspectes 
que ha d’afrontar l’R+D són:

• El desenvolupament d'eines 
de suport a l'empresa i als 
professionals per dissenyar 
el binomi persona-tasca.

• L'autogestió per part dels 
empleats, de les càrregues 
psicosocials dels seus llocs 
de treball.

• Estratègies d’afrontament 
de situacions potencialment 
generadores d'estrès.

NOUS FACTORS DE RISC I 
RISCOS EMERGENTS

De la mateixa manera que la 
realitat empresarial, industrial i 
tecnològica està en evolució per-
manent, l’R+D sobre riscos labo-
rals s’ha de moure a la mateixa 
velocitat. Per tant, és necessària 
una investigació permanent de 
la casuística que presenten els 
treballadors i que es pot rela-
cionar amb les condicions de 
treball i els canvis tecnològics. 
Nous materials com nanomate-
rials o noves tecnologies com les 
TIC comporten nous escenaris 
de risc. Permanentment, el nos-
tre equip duu a terme una anàli-

si d'aquesta casuística, i participa 
en la investigació de les causes de 
les malalties professionals que es 
detecten entre els treballadors pro-
tegits, i que impulsa la Seguretat 
Social.

LA IMPLICACIÓ ACTIVA DELS 
EMPLEATS EN LA CONSERVACIÓ 
DE LA SEVA SALUT

La concepció clàssica de la pre-
venció com una responsabilitat de 
l'empresa i un dret del treballador, 
que assigna a l'empresa un paper 
actiu i a l'empleat un paper passiu, 
té un resultat limitat, que de cap 
manera pot anar més enllà de les 
condicions del treball. La promoció 
de la salut va més enllà d'aquesta 
concepció clàssica, posa el treba-
llador en el centre de l'acció i li con-
fereix responsabilitat i capacitat de 
gestió sobre la seva salut.

Aquesta línia es basa en el dis-
seny de conceptes i instruments 
per ensenyar les persones a tenir 
cura de la seva salut, a partir de 
les seves condicions físiques i de 
les condicions de treball, tractant 
la persona com un conjunt, i apor-
tant-li tant el coneixement com les 
tècniques i els instruments que ne-
cessita per mantenir-se sana i salu-
dable. A diferència d'altres accions, 
que se centren en l'empresa, les 
activitats de promoció de la salut 
van amb la persona allà on treballi. 
Cada persona es converteix en una 
«persona saludable», i autònoma 
pel que fa a tenir cura de la seva 
pròpia salut.
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PER A CEPSA EL MILLOR 
COMBUSTIBLE ÉS UNA BONA 
POLÍTICA PREVENTIVA

CEPSA participa en el sec-
tor energètic des de 1929, quan 
es constitueix com a primera 
companyia petroliera privada 
d'Espanya.

Vint-i-cinc anys després, es 
crea la primera unitat de plat-
forming (procés orientat a mi-
llorar la qualitat de la gasolina) 
a Espanya, i es converteix en 
el primer productor espan-
yol de productes petroquímics 
aromàtics.

És el 2009 quan CEPSA rep 
l'autorització per part de les 
autoritats algerianes per desen-
volupar el camp de gas de Timi-
moun que està previst que entri 
en producció a finals de 2014, 
amb un cabal de 5 milions de 
metres cúbics al dia.

Fa un any aproximadament, 
el fons d'inversió International 
Petroleum Investment Company 
(IPIC) adquireix el 100% de 
CEPSA. El fons d'inversió d'Abu 
Dhabi formula una OPA per la 
totalitat de les accions de la 
companyia, que s'aprova en el 
consell d'administració del 2 
d'agost. CEPSA deixa de cotitzar 

en borsa ja que té IPIC com a únic 
soci i es nomenen nous administra-
dors.

L'objectiu primordial d'aquesta 
companyia és garantir que els ser-
veis i productes comercialitzats 
cobreixin les necessitats presents 
i futures dels clients i en superin 
les expectatives. Per a això dispo-
sen d’un sistema integrat en totes 
les seves activitats, de manera que 
arriba a cadascun dels estaments 
de la companyia i ajuda a la seva 
importància i compliment.

El sistema de gestió de la qua-
litat és aplicable en totes les acti-
vitats relacionades amb la qualitat 
dels productes i serveis fabricats i 
comercialitzats en qualsevol fase 
del seu procés d'elaboració, in-
cloent-hi, segons sigui aplicable, 
compres, fabricació, inspecció, 
emmagatzematge, envasament, ex-
pedició i comercialització.

El Sistema de Gestió de la Pre-
venció de Riscos Laborals de la 
companyia, certificat d'acord amb 
els estàndards d'OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety As-
sessment Series), té per objecte es-
tablir les línies d'actuació que s'han 

Per a la companyia, el lideratge dels comandaments és la peça clau perquè la cultura preven-
tiva s'estengui a tot el conjunt dels empleats

Per fer aquest reportat-
ge s’ha entrevistat Ana 
Berrocal Criado. Cap de 
Seguretat Corporativa de 
Cepsa.
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de complir, perquè l'execució de 
les activitats pròpies dels seus 
centres no tingui conseqüències 
negatives sobre les persones, 
instal∙lacions, producció i medi 
ambient.

La política preventiva integra 
la seguretat com a part inherent 
a cadascuna de les activitats, 
preveient els riscos en origen, va-
lorant i actualitzant les aptituds i 
els coneixements de les persones 
en el seu lloc de treball, planifi-
cant el treball i promovent la par-
ticipació de tots. Per a això, dis-
posen de dos tipus d'indicadors. 
Uns de reactius, habituals en les 
empreses, i que recullen el nom-
bre d'accidents per hores treba-
llades, i altres de proactius, als 
quals es dóna molt valor ja que 
són els que ajuden la companyia 
a millorar diàriament. S’hi reflec-
teixen des de les observacions 
de seguretat que fan tots els co-
mandaments fins al seguiment 
de les accions de millora que es 
proposen des de les auditories, 
inspeccions, i la formació dels 
treballadors.

Per a la companyia, el lide-

ratge dels comandaments és 
la peça clau perquè la cultura 
preventiva s'estengui a tot el 
conjunt dels empleats. Es tracta 
d'una fortalesa per a CEPSA que 
es promociona i reforça any rere 
any. La implicació d'aquests co-
mandaments amb els treballa-
dors, amb les decisions que es 
prenen i tenint en compte la se-
guretat, és el factor fonamental 
per seguir millorant cada dia.

La companyia té molt clar 
que cadascun dels seus em-
pleats, involucrat en aquesta 
cultura preventiva, té tota la po-
testat per aturar un procés pro-
ductiu si és testimoni d’algun 
acte insegur que eviti qualsevol 
conseqüència negativa. A més 
de l'existència de bústies de 
millora per a la seguretat, el co-
neixement empíric és un pilar 
important per aprendre dels in-
cidents o accidents que hi pugui 
haver i així poder evitar que es 
produeixin.

El programa Responsible 
Care és una iniciativa voluntària 
de les companyies químiques 
l’objectiu de les quals és acon-

seguir que les empreses adherides, 
en el desenvolupament de les se-
ves activitats, puguin aconseguir 
millores contínues en relació amb 
la seguretat, protecció de la salut 
i el medi ambient d'acord amb els 
principis del desenvolupament sos-
tenible.

CEPSA està adherida a aquest 
programa des de l’any 1992; 
anualment fa una autoavaluació 
per conèixer els avenços assolits en 
les àrees de protecció del medi am-
bient, seguretat i salut en el treball, 
seguretat en els processos i respos-
ta davant emergències, distribució, 
tutela de producte i comunicació.

REFINERIA GIBRALTAR-SAN ROQUE. CEPSA
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Empresa Nacional de Ce-
lulosas, avui Grup ENCE, es va 
crear l'any 1957, i formava part 
de l'Institut Nacional d'Indústria. 
Després de diverses fusions i la 
constitució de diverses filials, en 
el bienni de 1989-90 ENCE surt 
a borsa i es privatitza el 49% 
del seu capital, per a onze anys 
més tard fer-ho amb el 51% res-
tant.

Té tres plantes productores 
de pasta de cel∙lulosa a Espan-
ya: Pontevedra, la més antiga, 
fundada l'any 1957, Huelva i Na-
via.

La creació de patrimoni fo-
restal, la recerca aplicada al ren-
diment de les espècies, el seu 
cultiu, cura i manteniment per 
a l'extracció de fusta i biomassa 
constitueixen les activitats prin-
cipals en matèria forestal.

Amb aquesta finalitat, desen-
volupa una gestió forestal trans-
parent aplicant-hi els criteris de 
sostenibilitat i responsabilitat 
empresarial més exigents i reco-
neguts en l’àmbit internacional. 
Per a això, ENCE ha fet un esforç 
d'investigació molt important 
per desenvolupar cultius ener-
gètics mitjançant plantes clons 

d'alta eficiència i de ràpid creixe-
ment, que permeten adaptar-se a 
climes i terrenys. Així mateix, ha 
desenvolupat tècniques de cultiu i 
collita automatitzada que garantei-
xen l'optimització de les inversions 
i la reducció de despeses operati-
ves.

ENCE és la primera empresa 
d'Espanya en producció d'energia 
renovable amb biomassa forestal 
i cultiu energètic. La companyia 
disposa actualment de 230 MW de 
potència instal∙lada, dels quals 180 
MW són d'energia renovable a par-
tir de biomassa. La seva producció 
anual d'energia elèctrica s'eleva a 
uns 1.500 milions de KWh.

ENCE Energía y Celulosa és la 
primera empresa d'Europa en pro-
ducció de cel∙lulosa d'eucaliptus i la 
segona en quota de mercat per ven-
des. La seva capacitat de producció 
de cel∙lulosa supera els 1,3 milions 
de tones per any. Durant l’exercici 
passat, la companyia va aconseguir 
la millor xifra d'ingressos i resul-
tats de la seva història, amb la qual 
cosa va demostrar una vegada més 
el seu lideratge com a grup.

Lideratge que la companyia 
té molt clar que ha d'aconseguir, 
també, quant a salut laboral. Per 

GRUP ENCE, EMPRESA 
SOSTENIBLE I POLÍTICA 

PREVENTIVA SOSTENIBLE

Per a ENCE el principal objectiu és que tots els treballadors, tant propis com aliens, s'impliquin 
visiblement en la seva seguretat i la de tots els companys

Per fer aquest reportatge 
s’ha utilitzat la informa-
ció aportada per les di-
reccions de Comunicació 
i Recursos Humans.
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això, el Grup creu en la integració 
dels diferents sistemes de gestió 
sobre els quals es desenvolupa 
l'activitat diària (qualitat, medi 
ambient, prevenció de riscos la-
borals, cadena de custòdia i ges-
tió forestal sostenible), a través 
dels quals el Grup certifica el seu 
compromís amb els clients, els 
seus treballadors i, en general, 
amb la societat.

La companyia ha exigit la im-
plicació en prevenció de riscos 
laborals dels treballadors del més 
alt nivell directiu de les empreses 
contractades, que estan obliga-
des, a més, a tenir una persona 
encarregada de la seguretat en ca-
dascun dels treballs adjudicats.

El Grup ENCE destaca en el 
control proper i intensiu en ope-
racions classificades com a críti-
ques o de risc especial. Per a això 
disposa d’una llista de compro-

vació de riscos, la qual cosa exi-
geix encara més coordinació, su-
pervisió i implicació del primer 
nivell directiu de la fàbrica.

El Grup reforça el servei pro-
pi de prevenció quadruplicant el 
personal dedicat a verificar que 
tots els treballs es desenvolupen 
segons la normativa de segure-
tat. Onze persones es dediquen 
a aquesta tasca i a supervisar 
les operacions per confirmar 
que tots els treballadors fan 
servir correctament els equips 
de protecció individual (EPI) i 
segueixen els procediments ade-
quats i establerts en els plans 
de seguretat de cada treball. A 
més, es designa un coordinador 
de seguretat per cada planta 
i un altre del departament de 
manteniment.

Per a la companyia, hi ha «to-
lerància zero» davant les pràc-

tiques insegures. Actuar de forma 
imprudent o no seguir els procedi-
ments establerts en els diferents 
plans de seguretat és inadmissible 
en la política de gestió de preven-
ció que té l'empresa paperera. Per 
a ENCE el principal objectiu és que 
tots els treballadors, tant propis 
com aliens, s'impliquin visible-
ment en la seva seguretat i la de 
tots els companys. Això comporta 
un esforç especial quan es tracta 
de coordinar més de mil empleats 
i gairebé quaranta centres fabrils 
amb un ampli espectre d'activitats 
i un creixement imparable.

PLANTA DEL GRUP ENCE
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LA PREVENCIÓ, LA MILLOR 
CARTA SOTA LA MÀNIGA

L'afluència de visitants diària obliga a una gestió de l'autoprotecció impecable per saber com 
reaccionar i respondre davant qualsevol situació d'emergència

Fa 31 anys, Casino Gran Ma-
drid va obrir les portes al públic. 
És el primer casino de la Comu-
nitat de Madrid i un dels centres 
més importants d'Europa per 
visitants a l'any (500.000), nom-
bre de taules i volum de màqui-
nes d'atzar. Des que va obrir, 
17,5 milions de persones han vi-
sitat les instal∙lacions del Casino 
Gran Madrid i més de 100.000 
clients el descobreixen, cada 
any, per primera vegada.

El grup d'empreses Gran Ma-
drid (GM), al qual pertany Casino 
Gran Madrid, gestiona i explota, 
a més, els complexos de joc i oci 
situats a Benalmádena (Casino 
de Torrequebrada-Màlaga) i Car-
tagena (Gran Casino Cartagena). 
En l'actualitat, ofereix una de les 
ofertes més completes d'Europa 
quant a jocs de taula i màquines 
d'atzar, i és visitat cada any per 
unes 500.000 persones de 140 
països.

El 17 de maig de 2011, 
l'empresa va rebre l'homologació 
de la Comunitat de Madrid per 
operar de forma legal com a ca-
sino en línia, amb la qual cosa va 
passar a ser el primer casino en 
línia d'Espanya.

Casino Gran Madrid dóna fei-

na a més de 750 persones i el seu 
impacte en l'economia s'ha anat 
incrementat gradualment. Com-
plint el que estableix la llei, dispo-
sen d'un servei de prevenció propi 
(SPP) que assumeix dues especia-
litats, d'una banda, la seguretat en 
el treball i, de l’altra, l'ergonomia 
i psicosociologia aplicada. A més, 
tenen concertat un servei de pre-
venció aliè (SPA) amb la societat 
de prevenció FREMAP, amb la qual 
tenen concertades la vigilància de 
la salut i higiene laboral.

Per dur a terme el control en 
la gestió de la prevenció, Casino 
Gran Madrid disposa d’una audi-
toria biennal, tal com estableix la 
llei, que aporta una perspectiva 
d'autonomia per avaluar d'una ma-
nera eficaç el sistema de gestió i, 
també, aportar eines de millora 
constant. Acompanyen les audi-
tories els check list, els controls 
periòdics o les inspeccions de 
manera interna. Aquestes eines, 
que ajuden la companyia a valo-
rar la situació i veure les millores 
que es puguin introduir en el dia a 
dia, estan incorporades en la tas-
ca diària de tots els departaments, 
des de l’administració fins als de-
partaments de manteniment. Tota 
l'organització coneix, comprèn i té 
en compte la gestió de la prevenció 
de riscos laborals.

S’ha entrevistat Belén Sán-
chez Pinilla, responsable 
del Servei de Prevenció Pro-
pi de Casino Gran Madrid.
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Casino Gran Madrid no treba-
lla amb cap norma estandarditza-
da ja que consideren que el conei-
xement intern de la realitat és la 
millor base de treball i per a això 
intenta establir pautes adaptades 
a la seva realitat al més pròxima 
possible a la seva activitat. Com 
que es tracta d’un àmbit laboral 
especial en el qual prevalen sen-
sacions i sensibilitats, no es creu 
que cap de les normes establer-
tes permeti aquesta flexibilitat 
del treball i per al treball.

Després de disset anys amb 
un marc legal establert, amb els 
empleats a peu d'obra per una 
feina segura i saludable, la com-
panyia creu que la prevenció de 
riscos laborals ha de ser una part 
més i indivisible de la feina. Per 
això, l'organització té molt clar 
que cadascun dels seus treballa-
dors, des del primer moment, ha 

de conèixer les tasques i s’ha de 
formar, no només en les tasques 
pròpies del seu lloc de treball, 
sinó també en el sistema de ges-
tió interna de prevenció de ris-
cos laborals com una part més 
de la seva activitat.

L'objectiu estratègic de la po-
lítica del casino és l'excel∙lència 
en l'atenció al client. La compan-
yia està segura que potenciant la 
salut dels empleats en totes les 
seves concepcions s’afavoreix el 
grau de qualitat en l'atenció al 
públic. És per això que Casino 
Gran Madrid s'enorgulleix d'una 
bona pràctica en matèria de pre-
venció: l'autoprotecció. Un tema, 
malauradament, molt de moda 
els darrers mesos, però que no 
és gens nou per a la companyia 
des del punt de vista de ges-
tió de la prevenció. L'afluència 
diària de visitants obliga a una 

gestió de l'autoprotecció impeca-
ble per saber com reaccionar i res-
pondre davant qualsevol situació 
d'emergència. Aquesta pràctica no 
només està enfocada a la salut la-
boral de l'empleat, sinó que té una 
extensió directa per garantir la se-
guretat i salut de tots els visitants 
que passen una estona agradable 
a les seves instal∙lacions. Aquesta 
pràctica l’han de complir estricta-
ment totes les parts que compo-
nen l'organització, la qual cosa fa 
que la companyia mantingui l'èxit 
en matèria de prevenció de riscos 
laborals.

CASINO GRAN MADRID
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FCC, «PREVENIR SÍ VAL LA 
PENA. SEGUR QUE SÍ»

A FCC Construcción, el seu sistema de gestió destaca per la seva estructura organitzativa amb 
una modalitat preventiva que va més enllà del que la legislació obliga

A principi del segle passat 
naixia Fomento de Obras y Cons-
trucciones i quaranta-quatre 
anys després ho feia Construc-
ciones y Contratas. Quaranta-
vuit anys més tard, de la unió 
de les dues empreses, es for-
ma FCC. Corria l'any 1992, des 
d'aquell olímpic moment, no 
han parat de treballar fins a arri-
bar a ser una companyia que 
proporciona cada dia serveis de 
qualitat als ciutadans.

A FCC Construcción, el seu 
sistema de gestió destaca per 
la seva estructura organitzativa 
amb una modalitat preventiva 
que va més enllà del que la le-
gislació obliga.

La companyia té un servei 
de prevenció mancomunat, que 
assumeix les quatre disciplines 
preventives (seguretat en el tre-
ball, higiene industrial, ergono-
mia i psicosociologia aplicada i 
vigilància de la salut).

El sistema de gestió de la 
prevenció de riscos laborals de 
FCC Construcción s'engloba en 
el sistema de gestió general de 
l'empresa. Dins de la companyia 
existeix una política de preven-
ció que marca els principis de 

la gestió de la prevenció. Disposa 
d'un procediment específic sobre 
prevenció, que defineix les pautes 
per al compliment tant dels requi-
sits legals com dels que estableix 
l'estàndard OHSAS 18001:2007, 
amb el qual està certificada FCC 
Construcción.

El sistema parteix d'una es-
tructura organitzativa, en què tots 
els nivells jeràrquics que ordenen 
l'execució dels treballs són la peça 
clau per a l’aplicació correcta de les 
mesures. Funciona per comunicació 
entre els diferents actors mitjançant 
reunions i informes que fan que ca-
dascun d'ells integri en la seva acti-
vitat la matèria preventiva per execu-
tar els treballs de forma segura.

El Servei de Prevenció depèn 
jeràrquicament de la direcció ge-
neral de l'empresa; té un depar-
tament central i tècnics superiors 
en PRL que disposen de les quatre 
especialitats a les diferents delega-
cions. FCC Construcción cobreix en 
tota la seva extensió les necessitats 
en el treball de camp. A peu d'obra 
disposen de tècnics superiors en 
PRL quan es consideren necessaris 
per l'envergadura de l’obra.

Després seran les auditories 
internes les que avaluaran, periò-

Per fer aquest reportat-
ge s’ha entrevistat Cris-
tina García Herguedas. 
Directora del Servei de 
Prevenció de FCC Cons-
trucción.
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dicament, el compliment i nivell 
d'implantació de la totalitat del 
sistema de gestió de la preven-
ció.

Per a una empresa dedicada 
a la construcció, els riscos més 
habituals són, d'una banda, els 
derivats de l'existència i maneig 
de tot tipus de maquinària mò-
bil, d'elevació, auxiliar, etc., i que 
afecten tant el mateix operador 
com la resta de treballadors del 
centre, i fins i tot terceres perso-
nes alienes a l'obra. I, de l’altra, 
els riscos derivats de l'execució de 
treballs verticals. Aquests riscos 
s'aconsegueixen minimitzar grà-
cies a les proteccions col∙lectives 
i al compromís per part dels tre-
balladors, tant en la conservació 
d'aquestes proteccions com en la 
utilització puntual de proteccions 
individuals, quan aquestes siguin 
necessàries.

Però els riscos en aquest tipus 
de gremi n’inclouen uns altres, no 
menys importants. Es tracta dels 
derivats del continu maneig i mo-
viment de càrregues.

Per a FCC és molt important 
la reducció de les malalties re-
lacionades amb el treball, la 
prevenció de trastorns muscu-
loesquelètics i els riscos psico-
socials, que es manifesten prin-
cipalment en treballs d'oficines, 
i es converteixen en el seu prin-
cipal objectiu. 

La companyia es basa en la 
informació i formació de tots 
els seus comandaments per 
aconseguir-ho. A més de la cam-
panya de prevenció amb el lema, 
d'abast internacional, «A la meva 
feina la Prevenció sí val la pena. 
SEGUR QUE SÍ», també amb la 
posada en marxa de campanyes 
de salut sobre riscos cardiovas-
culars en col∙laboració amb la 
societat de prevenció FREMAP.

Per a aquesta companyia lí-
der, res és suficient per evitar els 
accidents. Per això, han desen-
volupat i posat en pràctica apli-
cacions informàtiques per dur a 
terme el sistema de gestió. Des-
taquen l’anomenada PRESEO, 
que utilitzen els tècnics de pre-

venció per controlar les condicions 
de treball en les obres i altres as-
pectes documentals del sistema. 
O el GESTO, ja imprescindible, per 
coordinar activitats empresarials, 
ja que facilita el control en la vigi-
lància de la normativa de prevenció 
en matèria de subcontractació.

Però per si això fos poc, FCC re-
corda i incentiva la prevenció amb 
la creació dels «Premis de Preven-
ció FCC» en les seves tres modali-
tats: «Premi a la gestió preventiva», 
«Menció a la innovació tècnica» 
i «Menció a la trajectòria perso-
nal».

Un estudi, una planificació i exe-
cució mil∙limetrats per fer del lloc 
de treball un lloc segur.

M50 DE DUBLÍN. OBRA CIVIL. FCC CONSTRUCCIÓN
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NORMATIVA ESPANYOLA

DE MALALTIES PROFESSIONALS

EN EL SEGLE XX:

DE LA REPARACIÓ A LA PREVENCIÓ

Les normes que es van apro-
var en matèria d'accidents de 
treball i malalties professionals 
a principis del segle XX van te-
nir caràcter eminentment indem-
nitzador i reparador. Eren pocs 
els casos en què es parlava de 
prevenció i rehabilitació. Sense 
perjudici de les millores que en 
l’àmbit de reparació de danys es 
van anar aconseguint, cal desta-
car l'enfocament preventiu que 
progressivament va anar tenyint 
la nostra legislació especialment 
a partir dels anys 40.

L'Institut de Reformes So-
cials va elaborar un projecte de 
llei de malaltia professional el 
1921 que no va arribar al tràmit 
parlamentari. El 1922 s'aprova 
la Llei d'accidents mitjançant la 
qual s'introduïa la imprudència 
professional entre els riscos a 
què s'estenia la responsabilitat 
empresarial i s’establia un fons 
de garantia, perquè en els casos 
d'insolvència professional no fal-
tés la deguda indemnització.

La Constitució de 1931 va 
definir Espanya com una repú-
blica de treballadors de totes 
classes i va igualar la protecció 
de l’assegurança de malaltia, 

atur forçós i vellesa, invalidesa i 
mort.

El 1932 s'aprova el text re-
fós sobre accidents de treball, 
desplegat per Decret de 1933, 
que incloïa l'obligatorietat de 
l'assegurança d'accidents. Així 
mateix, es va crear la Caixa Nacio-
nal de l'Assegurança d'Accidents 
de Treball dependent de l'Institut 
Nacional de Previsió creat el 
1908. El mateix any 1932, el 
Govern ratifica el Conveni 42 de 
l'OIT sobre reparació de malalties 
professionals de 1925. Aquest 
conveni, fruit del tripartidisme de 
governs, ocupadors i treballadors, 
obliga els països que el subs-
criuen a garantir una indemnit-
zació, la qual cosa va comportar 
l'elaboració de la primera Llei de 
malalties professionals el juliol de 
1936, basada en una llista tanca-
da (model que ha arribat fins als 
nostres dies).

Poc després, el Fur del Treball de 
1938 disposa que s'incrementaran 
les assegurances socials de velle-
sa, invalidesa, maternitat, acci-
dents del treball, malalties profes-
sionals, tuberculosi i atur forçós, i 
es tendirà a la implantació d'una 
assegurança total.

HELENA MORALES DE 
LABRA

Coordinadora dels Projec-
tes PRL. CEOE. Llicenciada 
en dret i diplomada en re-
lacions internacionals per 
la Universitat Pontifícia de 
Comillas (ICADE). Tècnica 
superior en prevenció de 
riscos laborals, especiali-
tat seguretat en el treball 
(INFOREM).
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En l’àmbit internacional la 
Conferència de Filadèlfia de 1944 
estableix que l’assegurança dels 
riscos professionals no havia de 
quedar al marge de l'obra codifi-
cadora de l’assegurança social, i 
la Conferència Interamericana de 
Seguretat Social de novembre de 
1947 advoca novament per la uni-
ficació de les diferents asseguran-
ces dins de l’assegurança social, 
que protegeixi el treballador i la 
seva família davant totes les con-
tingències.

El 1947 s'estableix 
l’Assegurança de malaltia pro-
fessional, en virtut del que ex-
posa la Declaració X del Fur del 
Treball de 1938, amb una llista 
tancada, que podia ser actua-
litzada “a mesura que es com-
provi l'existència i el caràcter de 
professionals d'altres malalties 
diferents”. Així mateix, es man-
té la unitat de concepte existent 
entre la malaltia professional i 
l'accident de treball i s'estableix 
l'obligació de fer reconeixements 
mèdics a càrrec de l'empresari 
abans de l'ingrés del treballador, 
durant la seva permanència i en 
ser donat de baixa en l'empresa. 
També preveu el trasllat del tre-
ballador amb malaltia professio-
nal dins de l'empresa, a una altra 
tasca exempta de risc de malal-
tia.

El text refós de la Legislació 
d'accidents de treball aprovat 
per Decret el 1956 estableix en 
l’article 55 que “tota indemnitza-
ció d'accidents de treball o malal-
ties professionals s'augmentarà 
en una meitat si l'accident 
s’esdevé en màquines, artefactes, 
instal∙lacions o centres o llocs de 
treball que no tinguin els aparells 
de precaució reglamentaris, o en 
els quals no s'hagin observat les 
mesures generals o particulars 
de seguretat i higiene en el tre-
ball o les elementals de salubritat 
necessàries per al treball humà”, 
norma amb la qual es fa prevaler 
la prevenció del risc.

El Reial decret de 1961 i el seu 
reglament de 9 de maig de 1962 
van incloure dins de l’assegurança 
d'accidents de treball la cobertu-
ra de les malalties professionals 
i van crear el Fons compensador 
d'accidents de treball i malalties 
professionals.

El Decret 792/1961 de malal-
ties professionals i obra de grans 
invàlids i orfes de morts per ac-
cidents de treball o malaltia 
professional, en l’exposició de 
motius estableix que “en l'estat 
actual d'evolució de la «Segure-
tat Social», del pensament doc-
trinal i fins i tot de la tècnica de 
l'assegurament dels riscos so-
cials, apareix com a molt incom-
plet el concepte de la reparació de 
les conseqüències d’un accident 
de treball o malaltia professional 
si es limita tan sols a l'assistència 
sanitària i a la prestació econòmi-
ca. Es fa necessari ampliar-lo de 
manera que serveixi efectivament 
tant per a la realització d’una ac-
ció preventiva eficaç de l'accident 
o la malaltia professional, com 
per al desenvolupament de les 
modernes tècniques de rehabili-
tació de les persones accidenta-
des, a fi de reincorporar-les, en 
la mesura que sigui possible a la 
població laboral activa”.

L'article 17 del Decret 
792/1961 de 13 d'abril i l'article 
39.1 del Reglament de 9 de maig 
de 1962 disposen que es dicta-
ran les normes reglamentàries de 
caràcter mèdic per les quals s'han 
de regir els reconeixements, diag-
nòstics i la qualificació de cada 
malaltia professional, a l'efecte 
de prevenció i reparació legal 
d’aquestes, la qual cosa motiva 
l'Ordre de 12 de gener de 1963.

En l'evolució de la normativa 
sobre malalties professionals de 
l'últim terç del segle XX, cal des-
tacar: el Decret 2229/1970, de 
9 juliol que modifica la llista de 

treballs amb el risc de produir 
malalties professionals; la Reso-
lució de 17 desembre de 1974 
per la qual s'inclou en el quadre 
vigent de les produïdes per pols 
de determinats metalls durs; 
l'Ordre d'l març de 1977, per la 
qual s'inclou l'hepatitis vírica en 
el quadre de malalties professio-
nals vigent, i fonamentalment, el 
Reial decret 1995/1978, de 12 
maig, pel qual s'aprova el quadre 
de malalties professionals en el 
sistema de la Seguretat Social.

Aquesta llista va estar vigent 
fins a l'aprovació de l'actual qua-
dre de malalties professionals per 
Reial decret 1299/2006, de 10 
de novembre, que recull l'Acord 
sobre mesures en matèria de 
Seguretat Social subscrit pel Go-
vern, els sindicats i les organitza-
cions empresarials de 13 de juliol 
de 2006 i que adopta la Recoma-
nació de la Comissió Europea de 
19 de setembre de 2003 relativa 
a la llista europea de malalties 
professionals.
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ANÀLISI DE LES POSSIBLES 
CAUSES QUE INCIDEIXEN 

EN LA DECLARACIÓ 
DE LES MALALTIES 

PROFESSIONALS
El Reial decret 1299/2006, 

de 10 de novembre1, va aprovar 
el nou quadre de malalties pro-
fessionals i va establir els criteris 
per notificar-les i registrar-les. La 
seva entrada en vigor es va pro-
duir amb data d'l de gener, i es va 
derogar l'anterior quadre que da-
tava de l'any 1978. Entre les se-
ves previsions de desplegament, 
l'article 4 disposa que «l'Entitat 
(...) que assumeixi la protecció 
de les contingències professio-
nals elaborarà i tramitarà el co-
municat de malaltia professio-
nal corresponent en els termes 
que estableixin les disposicions 
d'aplicació i desenvolupament». 
A aquests efectes, es va apro-
var l'Ordre TAS/1/2007, de 2 de 
gener, per la qual s'estableix el 
model de comunicat de malaltia 
professional, es dicten normes 
per a l'elaboració i transmissió 
i es crea el fitxer de dades per-
sonals corresponent, la data de 
d'entrada les quals va ser, així 
mateix, d'l de gener2.

Amb l'entrada en vigor 
d'aquestes normes i l'obligació 
de notificar aquestes malalties, 
s’ha traslladat de l'empresa 
a l'Entitat Gestora o Mútua 
d'Accidents de Treball que, en 
cada cas, cobreixi les contingèn-
cies professionals, i s’ha produït, 

amb caràcter previ a la comuni-
cació, el diagnòstic de la malaltia 
professional per part dels metges 
del Servei Públic de Salut o del 
Servei Mèdic de la Mútua, segons 
l'Entitat a qui correspongui la co-
bertura esmentada.

D'altra banda, va variar la 
forma d'emetre el comunicat de 
malaltia professional, ja que es 
va establir que el procés de co-
municació i tramitació del comu-
nicat es realitzaria íntegrament a 
través de mitjans electrònics, a 
través de la posada en marxa del 
denominat Sistema CEPROSS3. 
D'acord amb la informació ana-
litzada, l'evolució de les malalties 
professionals des de l'any 20044 
i fins al novembre de 2012 és la 
següent (veg. gràfic 1).

De l'anàlisi de la informació 
exposada i segons les modifica-
cions operades en el contingut 
del quadre de malalties professio-
nals el 2007, es podria realitzar 
una sèrie de reflexions de cara a 
explicar el comportament de les 
malalties professionals declara-
des des de diferents òptiques o 
punts de vista.

Cal tenir en compte que en re-
lació amb l'evolució del nombre 
de malalties professionals decla-

JOSÉ ANTONIO MENE-
SES DEL PESO

Director del Departament 
Jurídic de l'Associació de 
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en prevenció de riscos labo-
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rades, des de les organitzacions 
sindicals, amb arguments poc ri-
gorosos i mancats de justificació, 
s'ha estat exposant l'existència 
d'una infradeclaració en les 
malalties professionals; s’ha en-
tès que la mera aprovació d'una 
nova llista de malalties professio-
nals produeix per si mateixa un 
increment del nombre de malal-
ties professionals declarades, i 
s’ha obviat que la gestió de les 
malalties professionals es veu 
influenciada per altres variables, 
que sembla que no han estat ana-
litzades amb la reflexió que la 
matèria necessita.

Des del punt de vista 
d'organització del treball, en els 
últims 30 anys s'ha produït una sè-
rie d'avenços considerables en els 
processos industrials. En aquest 
sentit, la mateixa estructura pro-
ductiva en aquests últims també 
ha patit canvis importants en tots 
els àmbits, amb increments molt 
importants d'activitats econòmi-
ques en el sector terciari, mentre 
que s'han produït descensos en 
les activitats econòmiques pri-
màries i secundàries, en les quals 
tradicionalment es manipulaven 
substàncies i elements més per-
judicials per a la salut dels treba-
lladors, la qual cosa ha provocat 
canvis en les formes d'emmalaltir. 
Així per exemple al començament 
de segle ens trobàvem amb malal-
ties produïdes com a conseqüèn-
cia de l'exposició a agents quí-
mics, mentre que en l'actualitat 
aquest tipus de malalties gairebé 
no tenen incidència, i han sorgit 
noves formes d'emmalaltir rela-
cionades amb les noves formes 
d'organització del treball.

També és necessari assenya-
lar que en aquests trenta anys la 
cultura preventiva dels riscos la-
borals ha anat calant en la nostra 
societat, la salut laboral ha pas-
sat a ser un tema de preocupació 
social, se n’ha potenciat la inte-
gració des dels poders públics i 
àmbits empresarials a través de 

la implantació i foment de polí-
tiques actives per millorar la se-
guretat i salut en el treball de la 
població laboral, i s’ha construït 
un marc normatiu que garanteixi 
un nivell adequat de protecció de 
la salut dels treballadors davant 
dels riscos que deriven de les 
condicions de treball.

Igualment, cal assenyalar que 
des de l’any 2008 la informació 
estadística i les malalties profes-
sionals estan clarament connec-
tades i interrelacionades amb 
l'evolució de la nostra economia, 
per la qual cosa la incidència del 
context econòmic i dels nivells 
d'activitat laboral des d'aquell 
any, estaria relacionada de forma 
directa amb el comportament es-
tadístic d'aquestes patologies.

Però no només l'evolució de 
la informació estadística de les 
malalties professionals estaria 
condicionada pels aspectes co-
mentats anteriorment, sinó que 
caldria analitzar altres possibles 
variables, com ara des d’un punt 
de vista mèdic.

Des d’un punt de vista mè-
dic és clar que el contingut del 
quadre de malalties professio-
nals vigent des de l’any 2007 és 
més ampli que el que recollia 
la normativa anterior; s’hi es-
tableix una definició més con-
creta dels grups de malalties 
segons l'agent causal o la part 
del cos afectada, així com de 
les mateixes malalties, ja que 
s’hi incorporen nous elements 
i substàncies que poden incidir 
en la salut laboral dels treballa-
dors5.

En particular, s’ha de desta-
car que davant de la redacció de 
l'antic quadre, que en l’apartat 
E, punt 6.b) no especificava pa-
tologies concretes6, per la qual 
cosa es qualificava qualsevol 
afectació muscular o tendinosa 
en qualsevol part de l'anatomia 
com a malaltia professional, en 
la nova llista, el grup 2, lletra 
D, que recull el mateix grup de 
malalties, s’hi defineixen i s’hi 
concreten d'una manera molt 
més precisa les patologies que 
generen aquest tipus de malal-

Figura 1

ANY VARIACIÓ RESPECTE DE
L’ANY ANTERIOR

2004 7,20%

4,94%

-24,67%

-21,65%

9,61%

-9,89%

0,46%

7,05%

-18,39%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 
(Novembre)

MALALTIES PROFESSIO-
NALS DECLARADES

27.543

28.904

21.774

17.061

18.700

16.850

16.928

18.121

14.788
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ties7, per la qual cosa és més 
exacta la seva tipificació com a 
malalties professionals.

Cal tenir en compte que, 
tant abans del 2007 com des 
d'aquesta data, el major grup de 
malalties que s'han declarat es 
corresponen amb aquest tipus de 
patologies traumatològiques, per 
la qual cosa qualsevol modificació 
que afecti aquestes estaria inci-
dint de manera considerable en el 
volum de malalties professionals 
que es declaren.

Així, per exemple, del total 
de comunicats tancats com a 
malaltia professional l'any 2008 
(10.151 comunicats tancats), el 
60,49% van correspondre a malal-
ties del grup 2, lletra D (6.140 co-
municats); els anys 2009 i 2010 
el 56,31% i el 57,32% del total 
de comunicats tancats van co-
rrespondre a malalties d'aquest 
tipus; i per últim, l'any 2011, úl-
tim exercici tancat del qual es dis-
posa informació, aquest tipus de 
patologies representen el 56,38% 
sobre el total dels comunicats 
tancats.

La major concreció en la de-
finició de les patologies esmen-
tades abans, juntament amb el 
concepte de malaltia professional 
que recull la nostra normativa, 
que parteix de la concurrència 
de tres elements característics: el 
treball per compte d'altri8, que si-
gui conseqüència de les activitats 
que s'especifiquin en el quadre i 
que hi hagi una relació de causa-
litat estricta entre el treball o acti-
vitat i la malaltia, estarien incidint 
en el comportament estadístic de 
les malalties declarades, ja que si 
una afectació muscular o tendino-
sa no compleix els requisits fixats 
per poder ser qualificada com a 
professional, hi hauria una impos-
sibilitat material per declarar com 
a origen laboral aquesta malaltia 
ja que no s’adequaria al concepte 
legal previst en l'ordenament jurí-
dic.

En tot cas, cal assenyalar que 
la nostra normativa recull la pos-
sibilitat d'actualitzar i modificar el 
quadre de malalties professionals, 
i així l'article 2 del Reial decret 
1299/2006 preveu aquesta pos-
sibilitat, que es realitzarà, amb 
l’elaboració prèvia d'un informe 
científic elaborat per una comis-
sió tècnica formada pel Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social, el 
Ministeri de Sanitat, Serveis So-
cials i Igualtat i de la Comissió 
Nacional de Seguretat i Salut en 
el Treball.

Basant-se en tot l'anterior, 
seria aquesta Comissió, la que 
després de fer els estudis que es 
consideressin oportuns, deter-
minaria la procedència o no de 
modificar alguns aspectes de la 
llista de malalties professionals, i 
en revisaria el contingut a l'efecte 
de facilitar, sempre que hi hagi 
l’evidència mèdica corresponent, 
la seva tipificació com a malalties 
professionals.

1 BOE de 19 de desembre de 
2006.

2 BOE de 4 de gener de 2007.

3 Comunicació de malalties profes-
sionals, Seguretat Social.

4 Font: Butlletí d'Estadístiques La-
borals (anys 2004 a 2006). La in-
formació relativa als anys 2007 en 
endavant s'han obtingut del Siste-
ma CEPROSS.

5 La norma espanyola segueix 
l'estructura i el contingut de la 
Recomanació de la Comissió Euro-
pea de 19 de setembre de 2003, 
en la qual s'instava els estats 
membres a introduir en el seu or-
denament la llista europea, si bé 
en la llista espanyola s'inclouen 
algunes malalties no incloses en 
l'europea, com les malalties cau-
sades per radiacions no ionitzants 
(radiacions ultraviolades).

6 SGrup de malalties per fatiga de 
les beines tendinoses, dels teixits 
peritendinosos, de les insercions 
musculars i tendinoses.

7 Dins d’aquest apartat s'inclouen 
les patologies següents: malalties 
provocades per postures forçades 
i moviments repetitius en el tre-
ball; malalties per fatiga i inflama-
ció de les beines tendinoses, de 
teixits peritendinosos i insercions 
musculars; espatlla: patologia 
tendinosa, crònica de manegot 
dels rotatoris, colze i avantbraç: 
epicondilitis i epitrocleitis, canell 
i mà: tendinitis de l'abductor llarg 
i extensor curt del dit polze (T. 
De Quervain), tenosinovitis, este-
nosant digital (dit de ressort), te-
nosinovitis de l'extensor llarg del 
primer dit.

8 Com a excepció de la caracte-
rística de prestació de servei per 
compte d'altri, cal tenir en compte 
que des de l'1 de gener de 2004, 
va entrar en vigor el Reial decret 
1273/2003, de 10 d'octubre, pel 
qual es regula la cobertura de les 
contingències professionals dels 
treballadors inclosos en el règim 
especial de treballadors autò-
noms, i és possible l'existència 
de malalties professionals en els 
treballadors per compte propi.
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ACTIVITATS DEL SERVEI 
D’ASSESSORAMENT EN PRL 

DE CEOE–CEPYME CANTÀBRIA

El Servei d'Assessorament 
en Prevenció de Riscos Laborals 
ha destacat en la seva tasca el 
valor que és fonamental per a 
l’«Estratègia càntabra de segure-
tat i salut en el treball» i la inte-
gració de la prevenció en la gestió 
diària de l'empresa.

Un altre dels aspectes són 
les campanyes de sensibilització 
del teixit empresarial mitjançant 
accions de comunicació a la rà-
dio i publicacions de la Comu-
nitat. En la labor de difusió de 
bones pràctiques en prevenció 
de riscos laborals, manté la web 
www.prevencionyempresa.com.

Pel que fa a les relacions insti-
tucionals, el servei participa en el 
desplegament normatiu i activi-
tats del Consell Càntabre de Salut 
i Seguretat en el Treball, i en els 
grups de treball de CEOE.

«TUTORITZACIÓ»

El programa Tutorització es 
crea el segon semestre de 2010, 
amb la finalitat d’integrar la 
prevenció en la gestió diària de 
l'empresa, en línia amb els ob-
jectius de l'Estratègia càntabra 
de seguretat i salut en el treball i 
l'Estratègia espanyola de segure-
tat i salut en el treball (EESST).

Arran de l'aprovació del RD 
337/2010, en el qual es modifi-
quen les condicions per les quals 
les empreses poden assumir 
per mitjans propis les tasques 
de la prevenció, des de CEOE-
CEPYME Cantàbria s'obre una 
línia d'actuació per a les micropi-
mes, que ofereix suport tècnic a 
aquells empresaris que hagin op-

tat per gestionar la prevenció.

S'inicia l'activitat amb els em-
presaris que ja tenen el nivell i 
coneixement adequats. Quan no 
se’n tingui, s'ofereix la formació 
amb cursos bàsics en PRL, en la 
modalitat presencial, a aquells 
qui per primera vegada volen as-
sumir la gestió de la prevenció en 
les seves empreses.

El 2010 es fan nou cursos amb 
una assistència de 114 persones, 
gairebé totes empresàries i, en al-
guns casos, la figura d'empleats 
designats per a aquesta finalitat. 
El 2011 s'organitzen 15 cursos, 
distribuïts per tota la Comunitat, 
amb una assistència de 144 per-
sones.

Una vegada rebuda la forma-
ció, i implantada la gestió de la 
PRL per mitjans propis en les 
seves empreses, els tècnics su-
periors en prevenció de riscos 
laborals de CEOE-CEPYME Cantà-
bria duen a terme visites en què 
assessoren sobre la formalització 
i la implementació del Pla de pre-
venció.

Durant 2012, i com un projecte 
executat per CEOE-CEPYME Can-
tàbria i comprès en les accions de 
la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales, s'estan 
elaborant butlletins mensuals 
amb els temes i la informació 
que poden ajudar els empresaris 
tutoritzats a seguir integrant la 
PRL en les seves empreses. Cada 
mes es tracta un aspecte del Pla 
de prevenció amb exemples de 
consultes realitzades, s'informa 
d'aspectes puntuals de la PRL, 
s'inclouen notícies aparegudes en 

diferents mitjans de comunicació 
i s'informa sobre vídeos, llibres, 
etc., que poden ser útils. També 
s’informa de les novetats legisla-
tives i les seves implicacions en 
les polítiques de prevenció en les 
empreses. El butlletí s'envia per 
correu electrònic a tots els em-
presaris tutoritzats, i també s’hi 
pot accedir a través de la web.

En la seva tasca editorial, el 
Servei d'Assessorament en PRL 
de CEOE-CEPYME Cantàbria edi-
ta la revista Cantabria Empresa-
rial, i altres documents d'interès 
en matèria de prevenció, com 
ara:

•Documentació bàsica en pre-
venció.

•Prevenció de riscos laborals. 
Escala de mà.

•Fullet en col∙laboració amb 
CEAT-Cantàbria, sobre les no-
vetats normatives per impul-
sar la prevenció per mitjans 
propis en l'empresa.

•Guia per al disseny ergonò-
mic del lloc de treball.

Simultàniament a aquestes 
accions, el servei gratuït de con-
sultes atén els empresaris en la 
pràctica de la prevenció de riscos 
laborals, i en tots els aspectes 
que es requereixin en aquesta 
matèria.

39



LA PREVENCIÓ A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA

40

FITES NORMATIVES EN LA 
SEGURETAT I HIGIENE 
EN EL TREBALL A ESPANYA (IV)

ÚLTIM PERÍODE NORMA-
TIU DEL NOU RÈGIM

 Es coincideix amb una etapa 
important en el desenvolupisme 
econòmic i industrial a Espanya. 
La prevenció de riscos laborals 
segueix sent l'assignatura pen-
dent. Hi ha un referent normatiu 
en aquest període, que és la ini-
ciativa de propulsar i aprovar «El 
Pla nacional d'higiene i seguretat 
en el treball».

El Pla nacional va ser el pri-
mer pas després de la creació del 
Consell Superior d'Higiene i Se-
guretat del Treball el 1970, que 
es va configurar com una insti-
tució de la Seguretat Social que 
tenia al seu càrrec la realització 
d'estudis estadístics, econòmics 
i psicosocials, entre altres fun-
cions.

30 novembre 1960: S'aprova 
el Reglament d'activitats moles-
tes, insalubres, nocives i perillo-
ses.

13 abril 1961: S'organitza el 
Fons compensador, diagnòstic i 
qualificació de malalties profes-
sionals i l'Obra de grans invàlids 
i orfes de morts per accidents 
de treball i malalties professio-
nals.

7 desembre 1961: Promul-
gació de normes d'aplicació de 
l’assegurança de desocupació.

7 desembre 1961: Reglament 
d'activitats molestes, insalu-
bres, nocives i perilloses (Decret 
2414).

23 juny 1962: S'aprova el 
Reglament de policia mine-
ra i metal∙lúrgica en matèries 
d'explosius.

12 gener 1963: Normes regla-
mentàries mèdiques per a reco-
neixements, diagnòstic i qualifica-
ció de malalties professionals.

21 abril 1966: Text articulat 
de la Llei de bases de la Segure-
tat Social.

13 octubre 1967: Noves nor-
mes sobre aplicació de la presta-
ció per incapacitat laboral transi-
tòria, que obliguen les empreses 
a notificar els accidents de treball 
quan es trobin en el règim gene-
ral.

17 desembre 1968: Nova nor-
mativa sobre estadístiques d’AT i 
MP.

22 setembre 1969: S'aprova 
el model oficial de comunicat 
d'accident de treball.

7 abril 1970: Ordre minis-
terial per la qual s'encomana 
la realització d’un pla nacional 
d'higiene i seguretat en el treball 
a la Direcció General de la Segu-
retat Social.

16 maig 1970: S'amplia 
l'obligació de notificar el comuni-
cat d'accident de treball, a tots els 
règims de la Seguretat Social.

20 agost 1970: Drets laborals 
de la dona (Decret 2310).

12 setembre 1970: Creació 
del Consell Superior d'Higiene i 
Seguretat del Treball.

9 març 1971: S'aprova la 
creació del Pla nacional d'higiene 
i seguretat en el treball i els con-
sells provincials d'higiene i se-
guretat del treball com a òrgans 
consultius.

9 març 1971: Aprovació de 
l'Ordenança general de seguretat 
i higiene en el treball.

26 octubre 1973: Definició i 
comunicat de malaltia professio-
nal.

17 maig 1974: Es regula 
l'homologació dels mitjans de 
protecció personal dels treballa-
dors.

28 maig 1974: S'encarrega al 
Ministeri de Treball l'elaboració 
d'estadístiques d'accidents de 
treball i malalties professionals 
en lloc de l'Institut Nacional 
d'Estadística.

30 maig 1974: S'aprova el 
text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social.

1 juliol 1975: Ordenança la-
boral del treball al camp.
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MOTS ENCREUATS
Completa els requadres que hi apareixen en blanc amb les paraules a partir de les definicions que es mos-
tren tot seguit.

Especialitat de prevenció encarre-
gada de les malalties professionals, 
que controla, en el medi ambient de 
treball, els contaminants que les pro-
dueixen.
Acció i efecte de vibrar.
Examinar amb deteniment la causa 
d’un problema o circumstància ana-
litzada anteriorment per modificar 
els efectes produïts.
Aspirar, voluntàriament o involun-
tàriament, algunes substàncies, com 
ara gasos, vapors, partícules, etc.
Conjunt de mitjans que s’empren per 
curar o alleujar una malaltia.
Acció o efecte de fer circular l’aire en 
un ambient tancat.
Captar, descobrir, percebre.
Que conserva la temperatura.

1

2

3

4

5

6

7

8

SOPA DE LLETRES
Cerca en la sopa de lletres les 7 paraules que fan referència a les malalties professionals.

Evitar

Conseqüència

Protecció

Risc

Prevenir

Salut

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

1.- Casc

2.- Guants

3.- Ulleres

4.- Funda

5.- Botes

6.- Pantalla

7.- Arnès

8.- Protector auditiu

9.- Màscara
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