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A Lei Xeral de Seguridade Social considera «doenza profesional» a contraída como conse-
cuencia do traballo executado por conta allea, nas actividades que se especifican ao efecto, 
debendo de estar, en todo o caso, provocada pola acción dos elementos ou substancias que 
se tipifican no Real Decreto 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de 
doenzas profesionais no sistema da Seguridade Social e establécense criterios para a súa 
notificación e rexistro. Ademais, a propia lexislación establece que para unha doenza non re-
collida sexa considerada como tal, tense que contraer con motivo da realización do traballo, 
e probarse a relación exclusiva entre traballo e a doenza.

Encontrámonos polo tanto ante un problema recorrente en materia de prevención de 
riscos laborais, como é o establecemento dun nexo causal entre a patoloxía definitiva e os 
axentes e/ou condicións existentes no lugar de traballo que ocasionen a mesma.

A determinación deste nexo causal, que debe de demostrarse entre outros medios con 
probas científicas, resulta determinante para identificar os factores de risco que producen a 
doenza en cuestión, non só porque é o único modo de poder actuar oportuna e propiamente 
na prevención, control e mesmo eliminación do dano, senón tamén para evitar responsa-
bilizar inadecuadamente o empresario, quen non pode intervir alén da súa capacidade de 
control e actuación.

Un claro exemplo da asignación de responsabilidade non apropiada ao empresario nesta 
materia estase a producir nos supostos de traballadores expostos a amianto, onde se tende 
a acusar o empresario responsabilizándoo inxustamente en ditas situacións, a pesar de que 
cando se produciu a exposición a dita substancia, as empresas tomaban medidas preventi-
vas, aínda que non acorde á lexislación actual, senón á lexislación vixente naquel momento, 
descoñecéndose os efectos que do amianto se derivaban e sen que sexa posible hoxe esta-
blecer unha relación exhaustiva e precisa entre a exposición e determinadas doenzas, como 
puidera ser o cancro de pulmón.

A este feito súmase a dificultade que teñen as empresas afectadas de probar documental-
mente que as actuacións preventivas que se realizaban no marco da actividade da empresa 
estaban suxeitas á normativa laboral vixente no momento da exposición.

Desta forma, durante o período de vixencia da Estratexia Española de Seguridade e Saú-
de no Traballo 2007-2012 xurdiu  unha nova problemática en torno ao feito de as doenzas 
profesionais afloraren, denunciándose por parte das organizacións sindicais unha infra-de-
claración das mesmas, se ben até a data, non se achegou ningún informe, cuantitativo nin 
cualitativo en apoio de dita denuncia. Pola súa parte, algunhas comunidades autónomas 
puxeron en marcha iniciativas canto ao procedemento para os supostos de «sospeita de 
doenzas profesionais atendidas polos Servizos Públicos de Saúde», que non se enmarcan 
nos procedementos legalmente previstos no Sistema de Seguridade Social.

Por todo o exposto, considérase imprescindible mellorar a identificación das doenzas pro-
fesionais analizando os resultados dispoñibles no sistema CEPROSS, os sistemas de alerta 
na notificación de doenzas profesionais establecidos polas comunidades autónomas para 
supostos de posible infradiagnóstico, e que se traballe na configuración dun único procede-
mento, para todos os Servizos Públicos de Saúde enmarcado na normativa de Seguridade 
Social vixente, deixando de esixir, en todo o caso, responsabilidades de forma indebida ao 
empresario, á vez que cada axente implicado asuma o seu compromiso do que xuridicamen-
te é responsable.
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NOTICIAS

A Confederación de 
Organizacións 
Empresariais da Comunidade 
Valenciana (CIERVAL) 
presenta o Monitor de 
Prevención de Riscos Laborais 
da Comunidade Valenciana

O secretario xeral da Confe-
deración de Organizaciones  Em-
presariales de la Comunidad Va-
lenciana (CIERVAL), Javier López 
Mora, e o director xeral do INVAS-
SAT, Miguel Ángel Tarín, presen-
taron o Monitor de Prevención de 
Riscos Laborais da Comunidade 
Valenciana, «unha ferramenta 
que CIERVAL pon ao servizo das 
empresas para establecer un 
diagnóstico continuo dos resulta-
dos do modelo preventivo da co-
munidade Valenciana».

CIERVAL explicou que esta 
ferramenta permite instrumen-
talizar de forma continuada e 
periódica, a avaliación tanto das 
actuacións en prevención que 
levan a cabo as administracións 
públicas como a xestión preventi-
va dos diferentes actores que in-
terveñen en materia de segurida-
de e saúde no traballo. Ademais, 
poderá establecer elementos de 
medición obxectivos e analíticos, 
de forma que poidan validarse as 
políticas e accións para reducir 
os sinistros laborais das empre-
sas.

A patronal valenciana indicou 
tamén que o Monitor de PRL ana-
liza por unha parte, os sinistros 
laborais na Comunidade Valen-
ciana a partir dos datos públicos 
que ofrecen as distintas fontes 
estatísticas; e por outra, a infor-
mación relativa a prevención de 
riscos laborais obtida por parte 

das empresas participantes e 
que conforman o cartel das em-
presas.

Segundo a súa natureza, es-
tes informes van ser de dous 
tipos. O primeiro, vai estar for-
mado pola análise descritiva, 
principalmente gráfica, dos da-
tos públicos que ofrecen as dis-
tintas fontes estatísticas, para 
reflectir a evolución dos sinis-
tros laborais na comunidade 
Valenciana e afondar naqueles 
aspectos que poidan achegar in-
formación nova e de relevancia 
sobre a evolución dos accidentes 
de traballo, as doenzas profesio-
nais e as estratexias e políticas 
aplicadas neste ámbito. É o caso 
de informes do Monitor trimes-
tral e anual de indicadores, agre-
gou CIERVAL.

O segundo informe, está 
formado pola información tri-
mestral que se obtén do papel 
de empresas. Para a obtención 
deste informe vaise levar a cabo 
unha enquisa na que os empre-
sarios participantes facilitan 
opinión e información relativa á 
prevención de riscos laborais da 
súa empresa, o que permite de-
tectar as necesidades reais das 
empresas na materia e procurar 
solucións ás mesmas, concluíu a 
Confederación.

5

As centrais 
nucleares 
catalás, 
premiadas 
pola 
prevención 
de riscos 
laborais

A organización em-
presarial Foment del Tre-
ball recoñece o esforzo da 
Asociación Nuclear Ascó-
Vandellós II (ANAV) tras a 
implantación do simulador 
de factores humanos como 
ferramenta de formación 
práctica.

O director xeral da Aso-
ciación Nuclear, José Anto-
nio Gago, recibiu na sede 
de foment del Treball en 
Barcelona, o premio «Atlan-
te de Prevención de Riesgos 
Laborales» que outorga de 
forma bienal a organización 
empresarial catalá.

O galardón, outorgado 
na categoría de «Iniciativas 
de sensibilización, infor-
mación e/ou formación», 
dentro da modalidade de 
«Gran Empresa», recoñece 
o esforzo de ANAV no ámbi-
to da prevención de riscos 
laborais nas súas centrais 
nucleares Ascó e Vende-
llós II coa implantación do 
simulador de factores hu-
manos como ferramenta de 
formación práctica.
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A Federación Asturiana de empresarios (FADE) 
presenta unha guía de apoio para a prevención de 
riscos laborais, destinada a aquelas empresas que 
realizan a súa actividade fóra das nosas fronteiras. 
Esta publicación foi o resultado do proxecto «Pre-
vención en Chave Internacional», desenvolvido ao 
longo de 2012, e conta co financiamento do Conce-
llo de Xixón no marco do Acuerdo Gijón mÁs 2012-
2015.

A guía fai unha aproximación aos problemas 
máis xenéricos que xorden nas empresas cando 
ten que desprazar traballadores a outros países, en 
canto a cales son as súas obrigas en materia de pre-
vención de riscos laborais, normativas e aspectos 
fiscais máis importantes.

O proxecto é froito da demanda empresarial 
detectada en Asturias, xa que cada vez, con maior 
frecuencia, as entidades están apostando por cru-
zar as fronteiras e pór en marcha negocios novos 

no exterior. Os sectores onde está presente o reto 
da internacionalización son da construción, metal, 
enerxético e agroalimentario.

Para a elaboración da publicación analizáronse 
as características de 6 países: México, chile, Bra-
sil, Romanía, Polonia e Marrocos, nos que se estu-
daron distintos aspectos en materia de prevención 
co obxectivo de superar as barreiras técnicas e ad-
ministrativas que se presentan, xa que na maioría 
dos casos son diferentes á normativa española.

Neste sentido, o papel dos técnicos de preven-
ción de riscos laborais e de recursos humanos é 
fundamental e teñen a responsabilidade de coñe-
cer o marco lexislativo e a realidade socioeconómi-
ca e cultural do país de destino ao que se envía aos 
traballadores.

A Federación Española Empresarial de Transportes 
de Viajeros (Asintra) realiza unha «Xornada para a 
Promoción da Seguridade no Sector do Transporte 
de Viaxeiros por Estrada»

Asintra celebrou unha «Xornada para a Pro-
moción da Seguridade no Sector do Transporte 
de Viaxeiros por Estrada», para dar a coñecer 
os produtos desenvolvidos dentro do proxecto 
financiado no marco do «III Plan Director de Pre-
vención de Riscos Laborais da Comunidade de 
Madrid».

A Federación Española Empresarial de Trans-
porte de Viajeros explicou que o obxectivo desta 
xornada foi «facilitar o coñecemento, tanto de 
empresas como de traballadores, dos riscos la-
borais presentes na nosa actividade, a gravidade 
que poden ter eses riscos e as pautas de traballo 
seguro e fórmulas de xestión que eviten que eses 
riscos cheguen a materializarse en danos á saú-
de dos nosos traballadores».

A presentación da xornada correu a cargo do 
presidente de Asintra, Rafael Barbadillo, men-
tres que a clausura realizouna a directora xeral 

de Traballo e xerente do Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, María del Mar 
Alarcón Castellanos, quen resaltou que na pre-
vención de riscos laborais «a colaboración entre 
os diferentes organismos, asociacións e empre-
sas é indispensable e que a Comunidade de Ma-
drid leva anos apostando por ela, como se pode 
apreciar».

Alarcón explicou que durante todos estes 
anos mellorouse no índice de sinistros «dimi-
nuindo case até a metade o número de acci-
dentes desde 2007 a 2011, sendo Madrid a 
Comunidade autónoma co «mellor» índice de 
mellora en accidentes graves e dentro das catro 
primeiras en mellora de accidentes.

Claves para a prevención de riscos laborais no estranxeiro
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CEOE CEPYME 
Cuenca vai 
repartir unha 
guía para 
obradoiros 
mecánicos

CEOE CEPYME Cuenca 
vai repartir unha guía nova 
para obradoiros mecánicos 
co fin de informar e prote-
xer a saúde daquelas per-
soas que desenvolven a súa 
actividade profesional nes-
te sector.

Trátase dunha publica-
ción que foi editada pola 
Confederación Regional de 
Empresarios de Castilla-La 
Mancha (CECAM), e que se 
enmarca dentro do labor de 
asesoramento que esta or-
ganización empresarial vén 
desenvolvendo durante os 
últimos anos.

É unha publicación diri-
xida tanto a traballadores 
como a empresarios do 
sector dos talleres mecáni-
cos, ofrecendo información 
detallada acerca das dis-
tintas medidas preventivas 
que deben de levar a cabo 
no seu quefacer diario para 
protexer a saúde das per-
soas.

Esta guía é eminente-
mente práctica e vai ser 
distribuída polos técnicos 
da Confederación de em-
presarios de Cuenca entre 
os talleres asociados da 
provincia, co fin de que a 
información chegue direc-
tamente ás empresas.

O 90% das baixas por doenzas 
que se producen no sector 
da limpeza son trastornos 
musculoesqueléticos

O 90% das baixas por doen-
zas que se producen no sector 
da limpeza son trastornos mus-
culoesqueléticos producidos por 
factores moi diversos asociados 
ao ámbito do traballo como, por 
exemplo, movementos repetiti-
vos, posturas incorrectas e un 
uso inadecuado dos utensilios 
de trabalo, segundo aseguraron 
diferentes expertos durante unha 
xornada sobre prevención de ris-
cos laborais realizada pola Aso-
ciaión de Empresarios de Limpe-
za de Madrid.

En concreto, segundo explicou 
o presidente da Asociación, Jesús 
Martín, o 75% das baixas que se 
producen no sector da limpeza 
son imputables a doenzas e o 
25% restante trataríase de ab-
sentismo voluntario ou baixas 
inxustificadas. Así mesmo dese 
75%, o 90% corresponde a tras-
tornos musculoesqueléticos.

Non obstante, segundo ase-
gurou o fisioterapeuta e codirec-
tor do centro médico Premium 
Madrid, Álvaro Guerreiro, gran 
parte destas doenzas poderían 
«evitarse» ou «minimizarse» ofre-
cendo ás empresas e traballado-
res unha correcta formación na 
hixiene das posturas.

«Para ofrecer solucións, pri-
meiro hai que analizar os riscos 
laborais aos que se expón o sec-
tor, que o ámbito da limpeza son: 
caídas, golpes, cortes e abrasións 
con produtos químicos. Seguida-
mente, hai que aplicar os plans 
de ergonomía adaptados tanto á 
actividade que se realiza como 
ao utensilio de traballo que se 
emprega e, finalmente, previr e, 

no seu caso, tratar os trastornos 
musculoesqueléticos», recalcou 
este experto.

Neste último caso, é «impres-
cindible» reducir o tempo desde 
que o traballador sofre unha dor 
ou traumatismo até que comeza 
o tratamento. Segundo explicou, 
este tempo debe de ser o «o 
máis inmediato posible» para re-
ducir o tempo de incapacidade 
temporal.

Así mesmo, para que os tra-
balladores poidan levar a cabo 
os plans de ergonomía deberán 
aprender, a través de técnicas de 
reeducación das posturas, como 
executar o seu traballo correc-
tamente, así van evitar retrac-
cións, reducións e contracturas 
musculares, que se producen 
polo desempeño da actividade 
laboral.

«Nos procesos crónicos ou 
dexenerativos, a prevención é 
fundamental a través de técnicas 
como a reeducación nas postu-
ras global cuxos prinicipais be-
neficios son: gañar elasticidade, 
mellorar a mobilidade articular, 
mellorar a postura, eliminar con-
tracturas e tirar a dor, mellorar 
a respiración, controlar o estrés, 
aprender a controlar o teu corpo 
de maneira activa e dar estabili-
dade á nosa columna», concluíu 
Álvaro Guerrero.
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ENTREVISTA A LUÍS RAÚL RODRÍGUEZ COJO

Director de Recursos Humanos e Prevención 
de riscos Laborais de Isofotón

Acción Preventiva (AP).-Cal 
é a diferenza entre unha doen-
za profesional e un accidente de 
traballo? 

Ambos son producidos como 
consecuencia do traballo. O acci-
dente de traballo é unha lesión ao 
traballador como consecuencia 
de algo que se produce de forma 
súbita, espontánea e inmediata. 
En cambio, a doenza profesional 
é algo que se produce lentamente 
e ao longo do tempo, podéndose 
prolongar, incluso, varios anos.

AP.-Polo que se refire aos ac-
cidentes de traballo e ás doen-
zas profesionais, estas últimas 

suscitaron menos interese en 
canto á adopción de medidas 
lexislativas destinadas a loitar 
contra as súas consecuencias, 
cal pensa vostede que é o mo-
tivo que podería explicar este 
menor interese por parte do le-
xislador?

A doenza profesional ten un 
período de desenvolvemento lon-
go no tempo o cal provoca que 
sexa moi difícil procurar a rela-
ción causa-efecto entre o axente 
que produce a doenza profesio-
nal e a doenza profesional que 
chega a ter o traballador.

AP.-O noso sistema de de-

tección de doenzas profesionais 
está catalogado como pechado, 
por canto se fundamenta nunha 
relación taxada de patoloxías, é 
posible que sen unha nova redac-
ción da norma se evolucione cara a 
fórmulas máis flexibles que fagan 
posible a súa actualización dando 
paso a outras patoloxías?

Na miña opinión, creo que de-
bería ser así. Nun sistema tan taxa-
do e listado como é o noso, e tendo 
en conta, que na evolución das em-
presas hai axentes, riscos, elemen-
tos que aparecen novos... Debería 
de se procurar un sistema flexible 
para que cando aparezan esas pa-
toloxías se traten como unha verda-

INICIATIVAS TEMÁTICAS

LUIS RAÚL RODRÍGUEZ COJO. ISOFOTÓN



«Los america-
nos son mucho 
más concretos 
y tienen, posi-
blemente, una 
consciencia 
mayor de lo 

que es la pre-
vención»

INICIATIVAS TEMÁTICAS
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deira doenza profesional.

AP.-O Real Decreto 1229/2006 
recolle no artigo 2 o procedemen-
to de actualización do contido da 
lista de doenzas profesionais, esta 
mesma previsión  incluíase no ante-
rior Real Decreto do ano 1978, que 
recollía a lista de doenzas vixente 
até agora, se ben ao longo dos seus 
vinte e oito anos unicamente sufriu 
dúas modificacións, que espera 
vostede nesta ocasión?

Espero unha evolución deste sis-
tema para cando haxa realmente 
indicios certos de que uns determi-
nados riscos producen unha altera-
ción no traballador, e que se poida 
xestionar a continxencia como unha 
doenza profesional e non como un 
accidente de traballo ou unha doen-
za común.

AP.-En referencia á súa plan-
ta de Ohio, nos Estados Unidos, 
que diferenzas existen respecto 
ás doenzas profesionais entre os 
traballadores americanos e, neste 
caso, o español?

A diferenza radica en toda a ar-
mazón lexislativa. Os americanos 
son moito máis concretos e teñen, 
posiblemente, unha consciencia 
maior do que é a prevención. Por 
outro lado, en España temos máis 
experiencia en materia de avalia-
cións e procedementos e aplicación 
da normativa etc. Isofotón, como 
empresa global, está exportando á 
fábrica de Ohio a coordinación co 
servizo de prevención propio que a 
compañía ten en Málaga.

AP.-Poderíame describir exem-
plos de boas prácticas que se leva-
ron a cabo en Isofotón en relación 
coas doenzas profesionais?

Isofotón é unha grande empre-
sa, innovadora, pioneira, con máis 
de trinta anos no sector fotovoltai-
co e iso translócese no que son os 
servizos de prevención ou a xestión 
da prevención na empresa. Funda-
mentalmente, destacan catro boas 

prácticas. A primeira é a integra-
ción da prevención desde a orixe 
no deseño da maquinaria, insta-
lacións e establecemento dos pro-
cedementos, fundamentalmente 
co departamento de enxeñaría. En 
segundo lugar, a existencia dun 
servizo propio dentro da empresa 
xunto cos recoñecementos médi-
cos periódicos de todo o persoal 
para ter moi claro a repercusión do 
traballo, no caso de persoas espe-
cialmente sensibles. A terceira boa 
práctica circunscríbese ao control 
dos riscos hixiénicos ou físicos; por 
exemplo, os axentes químicos que 
utilizamos en almacenamentos, o 
uso de equipos de protección indi-
vidual, a ventilación de zonas máis 
conflitivas, o illamento; os riscos 
psicosociais, dando moita impor-
tancia á participación dos traballa-
dores cun sistema de recollida de 
suxestións e en canto á ergonomía, 
a compañía dispón de sistema de 
protección para cargas de traballo, 
movementos repetitivos ou siste-
mas de rotación. No último lugar, 
destaca a integración da preven-
ción en todos os organismos da 
compañía desde a presidencia a 
calquera estamento da mesma coa 
participación de todos os traballa-
dores.

«Fundamental-
mente, desta-

can cuatro bue-
nas prácticas. 
La primera es 
la integración 
de la preven-
ción desde el 
origen en el 
diseño de la 
maquinaria, 
instalaciones 
y el estableci-
miento de los 
procedimien-

tos, fundamen-
talmente con el 
departamento 
de ingeniería»
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PROXECTOS CEOE - FUNDACIÓN PRL

PROXECTOS IMPULSADOS POR CEOE 
E FINANCIADOS POLA FUNDACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

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

Realizouse a xornada de presentación de resul-
tados o pasado 21 de novembro de 2012 na sede 
de CEOE. Na sesión presentouse información moi 
interesante sobre os investimentos e gastos en ma-
teria de PRL que realizan as empresas participantes 
no estudo, ademais de compartir interesantes ini-
ciativas empresariais de mellora das condicións de 
seguridade e saúde nas empresas.

Organizouse unha sesión na que participaron 
diferentes especialistas en tres mesas redondas. 
A primeira das mesas titulada «Os custos da non 
prevención en cifras», contou coa colaboración da 
responsable de área I+D en PRL de Mutua Universal 
quen presentou un interesante estudo realizado des-
de dita mutua: «Estudo de custos de accidentes de 
traballo en España 2007-2011. Plan de Actividades 
Preventivas 2011». Tamén participou nesta mesa un 
representante do Instituto Nacional de Seguridade e 
Hixiene no Traballo (INSHT) quen reflexionou no seu 
relatorio sobre os gastos directos que supoñen para 
as empresas e para o país os accidentes de traballo 

para, finalmente expor os beneficios para as empre-
sas en termos de mellora da produtividade.

A continuación, presentáronse exemplos de boas 
prácticas en materia preventiva. No primeiro lugar 
ideouse unha estratexia de incremento da competi-
tividade das empresas a través da redución progre-
siva dos comportamentos arriscados, para acabar 
coa presentación dunha experiencia de mellora dos 
sinistros laborais a través da introdución na súa xes-
tión empresarial dun proceso de mentoring preven-
tivo.

A última das mesas da xornada dedicouse á pre-
sentación dos resultados e conclusións do Estudo 
sobre custos da non prevención. A entidade execu-
tora do proxecto presentou os principais resultados 
da análise tanto descritivo como inferencial e, por 
último, un representante do grupo de expertos do 
proxecto comentou as principais conclusións do es-
tudo.

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

Continuando co desenvolvemento das distintas 
actividades que compoñen a Acción, durante 2012 
rexistrouse 777 empresas novas, creándose 478 
centros de traballo nos que se aplica o Programa de 
Coordinación de Actividades Empresariais (PCAE) 
entre as empresas concorrentes.

Mediante o servizo Asistencia Técnica para Em-
presas, leváronse a cabo 48 visitas nas que se infor-
mou sobre as funcionalidades do programa PCAE. 
Dentro dos labores de Difusión do Programa que se 
están a desenvolver neste fin de ano, cabe destacar 
as dúas xornadas de presentación realizadas coa co-
laboración da Federación Onubense de Empresarios 
(FOE) o 15 de novembro en Huelva e a realizada o 
22 de novembro conxuntamente coa Confederación 

de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), 
onde os responsables do Proxecto PCAE expuxeron 
as vantaxes que a utilización deste Programa ofrece 
ás empresas para cumprir coas obrigas en mate-
ria de prevención de riscos laborais cando se dá a 
concorrencia de varias empresas nun mesmo centro 
de traballo. Concluíndo coas actividades de difusión 
postas en marcha, estase a finalizar coas activida-
des informativas levadas a cabo en diferentes me-
dios de comunicación, así como coa campaña de 
posicionamento en buscadores posta en marcha 
moi recentemente e que vén a reforzar a promoción 
informativa do Programa PCAE en internet.
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AXENCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO 
DE ACCIÓNS INFORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. 
DI 0006/2011

Executouse  o plan de medios da campaña da 
Axencia Virtual, cuxo alcance se estimou en máis de 
500.000 impactos.

O calendario de presentacións da Axencia vir-
tual, en colaboración coas organizacións territoriais 
e sectoriais de CEOE, culminou a axenda prevista 
para este exercicio de 2012:

13.11.2012. Confederación Regional de Empre-
sarios de Aragón. CREA. «Xornada de presentación 
da Axencia Virtual de Comunicación».

4.12.2012. confederación de Empresarios de Al-
bacete. FEDA. «Xornada de presentación da Axencia 
Virtual de Comunicación».

11.12.2012. Federación de Bodegas del Marco 
de Jerez. FEDEJEREZ. «Xornada de presentación da 
Axencia Virtual de Comunicación».

13.12.2012. Confederación de Empresarios de 
Galicia. CEC. «Xornada de presentación da Axencia 
Virtual de Comunicación».

ANÁLISE DA PRECEPCIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE IDENTIFICA-
CIÓN E AVALIACIÓN DE RISCOS PSCOSOCIAIS. APUNTEAMENTO SOBRE 
CRITERIOS E NECESIDADES METODOLÓXICAS. DI-0007/2011

O 24 de novembro déronse a coñecer os resulta-
dos do estudo na sede de CEOE. Con este proxecto, 
preténdese analizar as experiencias empresariais en 
materia de identificación e avaliación dos riscos psi-
cosociais.

Para a xornada de presentación organizouse 

unha sesión na que participaron diferentes especia-
listas en dúas mesas redondas cos títulos «Preven-
ción de riscos psicosociais desde a perspectiva das 
Mutuas e Servizos de Prevención» e «Prevención de 
riscos psicosociais nos sectores de servizos para a 
dependencia, telecomunicacións e transportes».

ORGANIZACIÓN E DIVULGACIÓN XERAL DA PREVENCIÓN DE RISCOS LA-
BORAIS (III). DI-0008/2011

Executouse o plan de medios cuxo obxectivo é 
a promoción das actividades derivadas da realiza-
ción da acción directa «Organización de actividades 
e divulgación xeral de prevención de riscos laborais 
(III).

O plan de medios contou unicamente coas cabe-
ceiras do ambiente das organizacións empresariais 
de CEOE.

Coñecida a especificidade do medio, soportes 
de revistas profesionais, é posible considerar que 
cada cabeceira ten máis de un lector. En efecto, na 
maioría dos casos o receptor é a empresa, e varios 
departamentos poden acceder ao número concreto 
da revista.

É importante á hora de avaliar a eficacia da cam-
paña (CPM: O), as vantaxes do medio revistas espe-
cializadas ou temáticas: relación biunívoca impacto-

público obxectivo: vida longa do anuncio e interese 
inherente do lector.

O calendario de eventos para a divulgación da 
PRL na empresa, pechou a súa axenda coa organi-
zación dos seguintes eventos:

28.11.2012. «Xestión eficaz da prevención de ris-
cos laborais no ambiente empresarial».

29.11.2012. «Encontro de DIRCOM das organi-
zacións asociadas a CEOE sobre a difusión das boas 
prácticas preventivas empresariais en Internet e Re-
des Sociais».

10.12.2012. «Encontro de Responsables de PRL 
das empresas asociadas aceme sobre a difusión das 
boas prácticas preventivas empresariais en Internet 
e Redes Sociais».
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PUNTO DE VISTA

A LISTAXE DE 
DOENZAS, UNHA 
SAÚDE ADIANTE NA 
SAÚDE NO TRABALLO

«O PROBLEMA RADICA EN MOITOS CASOS NA IMPOSIBILIDADE DE ELIMINAR O RISCO QUE O PROVOCA 
POLA PROPIA CONCEPCIÓN DA ACTIVIDADE E POLA DIFICULTADE DE DIFERENCIAR EN QUE GRAO UNHA 
PATOLOXÍA DESTE TIPO PODE IMPUTARSE A RISCOS QUE O TRABALLADOR ASUME EN ACTIVIDADES DA 
SÚA VIDA PRIVADA»

DOENZAS PROFESIONAIS 

O cadro novo de doenzas pro-
fesionais aprobado mediante o 
Real Decreto 1299/2006, de 10 
de novembro, foi recibido con di-
versidade de opinións, aínda que 
no ambiente profesional da pre-
vención interpretouse, con ma-
tices, como un  paso adiante no 
que se refire á saúde laboral.

O punto máis controvertido 
focalizouse na inclusión ou non 
na listaxe de doenzas correspon-
dentes aos trastornos do com-
portamento e psicosociais. Hoxe, 
seis anos despois da vixencia do 
decreto, este aspecto se asume 
cunha compoñente de racionali-
dade importante. En efecto, can-
do se lle pregunta directamente 
a Miguel París Rodríguez, xefe do 
servizo de Prevención Mancomu-

nado do Grupo Sacyr, se «Pensa 
que nun futuro a Seguridade So-
cial incluirá na lista de doenzas 
profesionais os trastornos men-
tais e do comportamento», res-
ponde contundentemente: «Non 
considero que sexa adecuado a 
súa inclusión até que non se de-
terminen as condicións e prácti-
cas nacionais que establezan o 
vínculo directo entre a exposición 
do traballador aos factores de 
risco que resulta das actividades 
de risco e o trastorno ou com-
portamento contraído por el. Se 
isto non se fai así, o empresario, 
como noutro tipo de trastornos, 
encóntrase desprotexido e ante 
unha grave inseguridade xurídi-
ca». Sen entrar en controversia 
aberta sobre que tipo de doen-
za, Antonio Hernández Nieto, 
Responsable do Servizo de Pre-
vención Propio de BT en España, 

pensa que «Por comparación coas 
estatísticas doutros países, o nú-
mero, en xeral, de doenzas pro-
fesionais declaradas é baixo ou, 
polo menos, esta é a impresión 
que se ten desde o punto de vista 
da investigación científica». Nesa 
liña coincide Ricardo Serralta 
González, xerente de Prevención 
de Riscos Laborais de Orangina 
Schweppes: «Evidentemente que 
si. En trinta anos que levamos de 
evolución desta táboa, [...] a in-
dustria evolucionou, hai 12.000, 
15.000... produtos distintos máis 
e apareceron oito, dez ou quince 
patoloxías. Asúmense con poste-
rioridade (...)».

Miguel París Rodríguez, pen-
sa que a listaxe de doenzas non 
é necesario cambiala de contidos 
e definicións: «Non facelo como 
está, provocaría unha incerteza 
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maior». As patoloxías derivadas 
no traballo nas empresas muda-
ron? Ricardo Serralta González 
afirma que «Loxicamente muda-
ron. Sobre todo, os medios de 
detección desas patoloxías. Antes 
había patoloxías que hoxe en día 
se dividiron en oito, dez, quince 
distintas modalidades ou distin-
tas orixes».

Que a doenza sexa conse-
cuencia das actividades que se 
desenvolven con motivo do traba-
llo, non parece que sexa posible 
establecer de forma precisa. «O 
problema radica en moitos casos 
na imposibilidade de eliminar o 
risco que o provoca pola propia 
concepción da actividade e pola 
dificultade de diferenciar en que 
grao unha patoloxía deste tipo 
pode imputarse a riscos que o 
traballador asume en actividades 
da súa vida privada.», afirma Mi-
guel París Rodríguez. Para Anto-
nio Hernández Nieto «Hai algun-
has doenzas profesionais nas que 
a relación está clara e non hai 
ningún problema en establecelas. 
Tamén, existen un grupo doenzas 
que son multicausais. Así e todo, 
hai factores laborais ou extra la-
borais que actúan á vez e que po-
den favorecer, facilitar ou poten-
ciar unha doenza. Co que nestes 
casos é máis difícil que a relación 
estea, unicamente entre o traba-
llo e a doenza».

A formación adecuada dos 
profesionais sanitarios implica-
dos na identificación das doenzas 
profesionais, é fundamental para 
o seu diagnóstico e declaración, 
están os profesionais sanitarios 
suficientemente capacitados nes-
te sentido? Antonio Hernández 
Nieto non ten dúbida ningunha: 
«O problema non é tanto se ten 
ou non capacitación para identifi-
car unha doenza, que si a teñen, 
mais para establecer unha rela-
ción causante».

Coa entrada en vigor do decre-
to polo que se aproban as doen-

zas profesionais, tamén se esta-
blece a obriga da notificación e 
rexistro destas á Entidade Xes-
tora ou Mutua de Accidentes de 
Traballo. Suponse que o sistema 
vixente vai propiciar a mellora da 
información estatística, mais se-
gundo se expresa na exposición, 
modifícase o sistema de notifica-
ción e rexistro, coa finalidade de 
facer aflorar doenzas profesio-
nais ocultas e evitar a infradecla-
ración de tales doenzas. Ao pre-
guntar a Miguel París Rodríguez 
se pensa que se están a investi-
gar os factores de riscos destas 
doenzas profesionais ocultas, a 
súa resposta está chea de lóxica: 
«Parece difícil poder estudar fac-
tores de algo oculto».

A xestión preventiva na empre-
sa ha de ser proactiva, de forma 
que se teñan os posibles riscos 
de doenzas profesionais identifi-
cados e se é posible as doenzas 
eliminadas. Agora ben, cos siste-
mas de xestión da prevención ao 
uso, poden detectarse e identifi-
car as mudanzas incipientes que 
se producen no estado de saúde 
dos empregados, de forma que 
nunca se chegue ao estadio de 
doenza profesional? Para Arace-
la Morato Martín, directora de 
Medicina do traballo do Servizo 
de Prevención de BBVA e Begoña 
Gordo Hernández, responsable 
da área técnica do Servizo de 
Prevención de BBVA, «É difícil 
empregar a palabra «nunca» de 
forma taxativa, xa que poden in-
fluír diferentes variables no diag-
nóstico da doenza profesional, 
pero, efectivamente, somos par-
tidarios dunha acción proactiva». 
Para Antonio Hernández Nieto «O 
que si hai que mudar é a forma 
coa que se afrontan esas doen-
zas por todos os actores que es-
tamos a participar, e incorporar o 
que xa se sabe das enfermidades 
profesionais á hora de xestiona-
las adecuadamente para, ou ben 
evitalas, detectalas precozmen-
te ou, se é necesario, para facer 
unha rehabilitación o máis fun-

cional posible e a reincorporación 
do traballador ao seu posto»,

A teoría da rotación do posto 
de traballo, cando se descobre 
nun traballador algún síntoma 
de enfermidade profesional que 
non constitúe incapacidade, pero 
cuxa progresión ou recaída é po-
sible evitar mediante traslado a 
outro posto de traballo exento de 
risco, entraña dificultades á hora 
de levalo á práctica. Ricardo Se-
rralta González argumenta que 
«Non. Non é fácil. A rotación nos 
postos de traballo, é máis factible 
nas grandes empresas,  pero nas 
pequenas e medianas empresas 
ou microempresas, que son o se-
tenta ou oitenta por cento da po-
bación laboral, non é fácil facer 
isto».

Para este mesmo entrevista-
do, unha boa práctica que se le-
vou a cabo na súa compañía foi 
a tipificación de cada unha das 
anomalías de saúde dos seus em-
pregados: «Estamos etiquetando 
o cen por cen das doenzas do 
traballo. Facendo estudos com-
parativos por grupos de traballo, 
mecánicos, control de calidade, 
tratamento de augas, administra-
tivos. Fanse estes estudos e así se 
vai vendo a incidencia que hai. Iso 
compárase, logo, entre os propios 
grupos e despois se axusta coa 
incidencia na poboación xeral».
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AP.- Coida que nun futuro a 
Seguridade Social vai incluír na 
lista de doenzas profesionais os 
trastornos mentais e do compor-
tamento?

Non considero que sexa ade-
cuado a súa inclusión até que non 
se determinen as condicións e 
prácticas nacionais que estableza 
o vínculo directo entre a exposi-
ción do traballador aos factores 
de risco que resulta das activi-
dades de risco e o trastorno ou 
comportamento contraído por el. 
Se isto non se fai así, o empresa-
rio, como noutro tipo de trastor-
nos, vaise encontrar desprotexido 
e ante unha grave inseguridade 
xurídica.

AP.- Considera necesaria unha 
modificación na lista de doen-
zas, a que se refire aos trastor-
nos musculoesqueléticos, para 
que non se concrete dunha forma 
tan precisa as patoloxías que xe-
ran este tipo de enfermidades?

Non facelo como está, provo-
caría unha incerteza maior.

AP.- A definición das doenzas 
profesionais que se establece 
no artigo 116 da LXSS e do R.D. 
1299/2006, é máis un concepto 
médico-legal que clínico, este 
feito non condiciona a declara-
ción das enfermidades profesio-
nais dentro do cadro oficial?

Non só o condiciona, senón 
que é necesario por seguridade 
xurídica. O artigo 116 da LXSS 
determina a doenza profesional 

sobre a base de tres elementos 
esenciais: a existencia de traba-
llo por conta allea, que a doen-
za sexa consecuencia das acti-
vidades que se desenvolven con 
motivo do traballo e a doenza 
dun nexo causal directo entre o 
traballo e a enfermidade. Estes 
elementos son os que fan que a 
doenza sexa considerada profe-
sional.

AP.- O R.D. 1299/2006 advir-
te da mudanza e actualización 
da listaxe sobre doenzas do ano 
2006 ao declarar a intención 
de «(...) modificar o sistema de 
notificación e rexistro, coa fi-
nalidade de facer aflorar enfer-
midades profesionais ocultas e 
evitar a infradeclaración de tales 
doenzas», pensa que se están a 
investigar os factores de riscos 
destas enfermidades profesio-
nais ocultas?

Parece difícil poder estudar 
factores de risco de algo «ocul-
to», o que máis unha vez impli-
ca unha inseguridade xurídica 
dado que en lugar de partir de 
feitos coñecidos e certos, párte-
se de hipóteses non confirmadas 
ou sospeitas que só supoñen, 
en moitos casos, o emprego de 
recursos humanos e materiais 
sen obtención de resultados fia-
bles.

AP.- Segundo o MEYSS, no 
ano 2011 o 82,57% das enfer-
midades profesionais son as 
causadas por axentes físicos, 
fundamentalmente: as posturas 
forzadas, movementos repetiti-

vos e ruído. Hai un coñecemento 
a fondo destas patoloxías e a pre-
vención das mesmas por parte 
de empresas e servizos de pre-
vención?

Na actualidade, o coñecemen-
to que teñen as empresas e os 
servizos de prevención destas pa-
toloxías é suficiente. O problema 
radica en moitos casos na impo-
sibilidade de eliminar o risco que 
o provoca pola propia concepción 
da actividade e pola dificultade de 
diferenciar en que grao unha pa-
toloxía deste tipo pode imputarse 
a riscos que o traballador asume 
en actividades da súa vida priva-
da.

AP.- Poderíame describir 
exemplos de boas prácticas que 
se teñen levado a cabo en SA-
CYR?

Son varias as accións, desde 
medidas globais como a certifi-
cación OHSAS 18001, que nos 
permite ter unha maior integra-
ción da prevención nos sistemas 
de xestión da empresa, a medidas 
específicas como, por exemplo, o 
deseño das tarefas minimizando 
os manexos manuais de carga, es-
tudos ergonómicos de postos de 
traballo con movementos repetiti-
vos, campañas de sensibilización 
para o uso de proteccións auditi-
vas en determinadas tarefas, et-
cétera.

«O noso sistema de notificación e rexistro de ac-
cidentes laborais é un dos máis transparentes no 
panorama internacional, o que nos está a condi-
cionar aos empresarios á hora de saír fóra das no-
sas fronteiras»

GRUPO SACYR

MIGUEL PARÍS RODRÍGUEZ
Xefe do Servizo de Prevención Man-
comunado
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«Podemos subliñar que na nosa empresa non exis-
te incidencia de enfermidade profesional entre os 
empregados que formamos parte de BBVA»

BBVA

AP.- Cales son os compromi-
sos sociais máis destacados asu-
midos por BBVA no que se refire 
á saúde laboral durante estes úl-
timos anos?

Dentro do marco da nosa po-
lítica preventiva, durante 2012 
seguiuse traballando no plan de 
seguridade rodoviaria, basea-
do en diferentes campañas de 
sensibilización para contribuír á 
redución dos sinistros laborais 
por accidentes de tránsito, o que 
foi completado con cursos prác-
ticos de condución preventiva. 
No campo da saúde leváronse a 
cabo diferentes iniciativas, entre 
as que destacan campañas de 
prevención do cancro de mama, 
pel ou próstata; de prevención de 
diabete ou de riscos cardiovascu-
lares.

AP.- Que participación teñen 
os traballadores de BBVA na po-
lítica preventiva da compañía?

O Servizo de Prevención fo-
menta a divulgación e participa-
ción dos traballadores nas cam-
pañas de doazón de sangue das 
diferentes comunidades autó-
nomas, o que contribuíu a obter 
unha serie de Premios Prever, o 
Premio de Prevención de riscos 
Laborais ou, o Premio ao Mérito 
Nacional ou á Doazón Altruísta de 
Sangue coñecido pola Federación 
Española de Donantes de Sangre 
pola organización, promoción e 
fomento da doazón de sangue.

AP.- De que maneira se con-
tribúe á formación dos traballa-

dores de BBVA na prevención de 
doenzas profesionais?

Trátase dun dos piares fun-
damentais dentro da política da 
nosa entidade, e lévase a cabo 
a través da formación presen-
cial dos traballadores mediante 
cursos de Soporte Vital Básico, 
Primeiros Auxilios e manexo do 
desfibrilador. En colaboración 
con diferentes empresas e orga-
nismos autorizados realízanse 
cursos de urxencia e loita contra 
incendios; cursos de prevención 
de situación de risco persoal.

AP.- Na política de saúde e 
prevención de BBVA, ademais da 
formación presencial, que papel 
xogan as novas tecnoloxías?

Puxemos en marcha un por-
tal onde os traballadores poden 
acceder á información dunha 
maneira áxil e eficaz. É unha ini-
ciativa que se enmarca no com-
promiso de BBVA para promover 
a seguridade e saúde no traballo 
e pretende ser a plataforma de 
comunicación e información de 
referencia en materia de saúde e 
prevención.

AP.- a promoción da cultura 
preventiva e integración dentro 
da organización, necesita un flu-
xo permanente de participación 
e de intercambio con outras em-
presas, servizos de prevención, 
mutuas, etc. , como se leva a 
cabo esta actividade en BBVA?

Colabórase activamente cos 
grupos de expertos organizados 

en CEOE para a análise da per-
cepción empresarial en materia 
preventiva. Do mesmo modo, or-
ganízanse xornadas técnicas para 
analizar a integración preventiva 
da empresa.

AP.- Cos sistemas de xestión 
da PRL ao uso, poden detectarse 
e identificar as mudanzas inci-
pientes que se producen no es-
tado de saúde dos empregados, 
de forma que nunca se chegue ao 
estadio de doenza profesional?

É difícil empregar a palabra 
«nunca» de forma taxativa, xa 
que poden influír diferentes va-
riables no diagnóstico da doenza 
profesional, pero, efectivamente, 
somos partidarios dunha acción 
proactiva. En BBVA, realizamos 
un labor preventivo exhaustivo, 
que identifica os riscos, avalíaos e 
adecúa os postos de traballo con 
material ergonómico. Ademais, 
solicita aqueles que poidan axu-
dar a previr patoloxías en caso 
de sintomatoloxía incipiente, e 
que está contrastada na vixilan-
cia da saúde aos traballadores. 
Podemos subliñar que na nosa 
empresa non existe incidencia de 
enfermidade profesional entre os 
empregados que formamos parte 
de BBVA.

BEGOÑA GORDO HERNÁNDEZ
Responsable  da Área Técnica de Prevención 
de BBVA

ARACELI MORATO MARTÍN
Directora de Medicina do Traballo do Servizo 
de Prevención de BBVA
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«O problema é unha falta de transcrición, de coor-
dinación, de posta en común. É unha falta de que 
facer con moitos datos que non sabemos como 
compilalos para sacar conclusións»

ORANGINA SCHWEPPES

AP.- Na lista de doenzas profe-
sionais, tanto a do anexo 1 como 
a do anexo 2, bota en falta outra 
doenza ou patoloxía derivadas do 
traballo do desempeño do posto 
de traballo?

Evidentemente que si. En 
trinta anos que levamos de evo-
lución desta táboa, do ano 1978 
ao 2006, pasaron 28 anos, a in-
dustria evolucionou, hai 12.000, 
15.000... produtos distintos máis 
e apareceron oito, dez ou quince 
patoloxías. Asúmense con poste-
rioridade, pero nunca se está a 
previr. Non estamos a facer pre-
vención, senón que estamos a eti-
quetar.

AP.- Se como consecuencia 
dos preceptivos recoñecementos 
médicos que ha de realizar a em-
presa, descóbrese nun traballa-
dor algún síntoma de enfermida-
de profesional que non constitúe 
incapacidade, pero cuxa progre-
sión ou recaída é posible evitar 
mediante o traslado a outro pos-
to de traballo exento de risco, é 
fácil levar a cabo ese traslado 
dentro da empresa?

Non. Non é fácil. A rotación 
nos postos de traballo, é máis 
factible nas grandes, pero nas 
pequenas e medianas empresas 
ou microempresas, que son o se-
tenta ou oitenta por cento da po-
boación laboral, non é fácil isto.

AP.- Como valora a experien-
cia destes seis anos desde a 
publicación do R.D., 1299/2006 
polo que se aproba o cadro de 

enfermidades profesionais no 
sistema da Seguridade Social 
e se establecen criterios para a 
súa notificación e rexistro?

Coido que a nova situación 
é igual de ineficaz, porque con-
tinua a haber unha desconexión 
absoluta e plena entre o Sistema 
Nacional de Saúde e o sistema 
de saúde laboral.

AP.- Dise nalgúns ámbitos 
que unir a historia clínica labo-
ral coa historia clínica de saúde 
axudaría a reducir a curva de 
doenzas profesionais, até que 
punto unificar estes datos per-
mitiría reducir os sinistros labo-
rais?

Reducir, non. Iso é absoluta-
mente erróneo. Conseguiríase 
aumentar. Evidentemente é fun-
damental facer unha saúde inte-
gral sobre a persoa, no seu ám-
bito familiar, laboral e de lecer. 
É, absolutamente imprescindible 
facer un cruce de datos ou unha 
historia clínica integral sobre a 
saúde do traballador para poder 
discernir cal é ese o problema 
causante dunha determinada pa-
toloxía, laboral ou extra laboral. 
Se iso estivese integrado, no cen 
por cen dos 16 millóns de traba-
lladores, moitas das patoloxías 
consideradas como comúns ou 
extralaborais, moitas serían la-
borais.

AP.- As sociedade mudan, 
o mundo tamén vai mudando, 
modifícase... Mudaron as pato-
loxías derivadas do traballo nas 

empresas?

Loxicamente mudaron. Sobre 
todo, os medios  de detección 
desas patoloxías. Antes había pa-
toloxías que hoxe en día se dividi-
ron en oito, dez, quince distintas 
modalidades ou orixes. O que non 
mudou é a maneira de detectalas. 
Seguimos sen facer uns segui-
mentos ou protocolos adecuados. 
O problema é unha falta de trans-
crición, de coordinación, de pos-
ta en común. É unha falta de que 
facer con moitos datos que non 
sabemos como compilalos para 
sacar conclusións.

AP.- Poderíame describir 
exemplos de boas prácticas que 
se levaron a cabo en ORANGINA 
SCHHWEPPES en relación coas 
doenzas profesionais?

Levamos facendo, desde hai 
vinte e catro anos, estudos epi-
demiolóxicos comparativos. Es-
tamos etiquetando o cen por cen 
das doenzas do traballo desde o 
primeiro día. Facendo estudos 
comparativos por grupos de tra-
ballo, mecánicos, control de cali-
dade, tratamento de augas, admi-
nistrativos. Fanse estes estudos e 
así se vai vendo a incidencia que 
hai. Iso compárase, entón, en-
tre os propios grupos e despois 
se axusta coa incidencia na po-
boación xeral.

RICARDO SERRALTA GONZÁLEZ
Xerente de Prevención de riscos Laborais
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«(...) hai factores laborais ou extra laborais que ac-
túan á vez e que poden favorecer, facilitar ou poten-
ciar unha doenza. Co que nestes casos é máis difí-
cil que a relación estea, unicamente entre o traballo 
e a enfermidade»

BT ESPAÑA

AP.- É posible establecer cun-
ha evidencia rotunda a relación 
entre enfermidade e exposición 
nunha determinada situación?

Depende. Hai algunhas doen-
zas profesionais nas que a rela-
ción está clara e non hai ningún 
problema en establecelas. Tamén, 
existen un grupo de doenzas que 
son multicausais. Así e todo, hai 
factores laborais que actúan á vez 
e que poden favorecer, facilitar ou 
potenciar unha doenza. Co que 
nestes casos é máis difícil que a 
relación estea, unicamente entre 
o traballo e a doenza.

AP.- O número de enfermida-
des profesionais declaradas no 
noso sistema de Seguridade So-
cial, está en liña cos países da 
nosa contorna?

Por comparación coas estatís-
ticas doutros países, o número, 
en xeral, de enfermidades pro-
fesionais declaradas é baixo ou, 
polo menos, esta é a impresión 
que se ten desde o punto de vista 
da investigación científica. Esta 
idea é a que recolleu o lexislador 
no preámbulo do RD 1299/2006. 
Dito isto, penso que debería esta-
blecerse como hipótese que, qui-
zás, iso está a ocorrer e estudar 
a súa certeza ou non para acla-
rar se é certo ou só unha percep-
ción.

AP.- Nas actuais circunstan-
cias, cre necesario mellorar o 
marco normativo e de xestión das 
doenzas profesionais tanto nas 
actuacións preventivas das doen-

zas como nas recuperadoras dos 
enfermos?

O que si hai que mudar é a 
forma coa que se afrontan esas 
doenzas por todos os actores 
que estamos a participar, e in-
corporar o que xa se sabe das 
doenzas profesionais á hora 
de xestionalas adecuadamente 
para, ou ben evitalas, detectalas 
precozmente ou, se é necesario, 
para facer unha rehabilitación o 
máis funcional posible e a rein-
corporación do traballador ao 
seu posto.

AP.- Hai profesionais que 
consideran que a formación 
adecuada dos profesionais sani-
tarios implicados na identifica-
cións das doenzas profesionais, 
é fundamental para o seu diag-
nóstico e declaración. Desde o 
seu punto de vista, están os pro-
fesionais sanitarios do Sistema 
Público de Saúde e das propias 
Mutuas suficientemente capaci-
tados neste sentido?

O problema non é tanto se 
teñen ou non capacitación para 
identificar unha doenza, que si a 
teñen, senón para establecer esa 
relación causante. Moitas veces, 
non só no sistema público nacio-
nal, senón no caso dun médico 
privado, non así nas mutuas, 
esquéceselles ese determinante 
que pode ser causante ou favo-
recedor dunha patoloxía. É dicir, 
non é tanto a falta de formación 
como coñecer como funciona 
o proceso administrativamente 
para que se deriven ás instancias 

nos que se ten que confirmar ou 
descartar esa doenza.

AP.- Un proxecto que teña 
como obxectivo a mellora da de-
tección, diagnóstico, asistencia 
e estratexias preventivas de ca-
rácter multidisciplinar, necesita 
un fluxo de información e acce-
so á documentación de mutuas, 
empresas e servizos de preven-
ción, até que punto, sendo datos 
confidentes á Lei de Protección 
de Datos pode mediatizar ese 
proceso?

Pódese cumprir coa lei de 
protección de datos e á vez facer 
todo este proceso de investiga-
ción. Só hai que ter coidado en 
que tipo de datos se comparten, 
cales son as medidas de seguri-
dade que temos que introducir 
ou as autoridades que se teñen 
que solicitar aos distintos acto-
res para compartir unha infor-
mación determinada.

AP.- Poderíame describir 
exemplos de boas prácticas que 
se levaron a cabo en BT en re-
lación coas enfermidades profe-
sionais?

A día de hoxe, en BT non se 
declarou ningunha doenza profe-
sional

ANTONIO HERNÁNDEZ NIETO
Responsable do Servizo de Prevención 
BT España
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Estudo sobre a xestión 
das doenzas profesionais

GESTIÓN DE ENFERME-
DADES PROFESIONALES

A Organización Interna-
cional do Traballo considera 
como doenzas profesionais as 
que proveñen da exposición ou 
substancia ou condicións peri-
gosas inherentes a certos pro-
cesos, oficios ou ocupacións.

A definición da enfermi-
dade profesional contén polo 
tanto un  elemento principal: a 
relación causal entre a exposi-
ción nun ambiente de traballo 
ou actividade laboral específi-
cos, e unha doenza específica.

A diferenza que existe entre 
accidente de traballo e doenza 
profesional prodúcese na rela-
ción de causalidade:

Accidente de traballo

Relación de causalidade 
entre a forza lesiva, traballo e 
lesión. A forza lesiva prodúce-
se «con ocasión ou por conse-
cuencia do traballo», isto é, de 
forma inmediata ou mediata. 
É unha relación de sausalida-
de ampla e non ríxida.

Enfermidade Profesional

A relación de causalidade 
presúmese pola realización 
de certos traballos, con certas 
substancias e en certas activi-
dades pola súa inclusión nun-
ha lista.

No seguinte dossier expó-
ñense  os resultados obtidos 
na enquisa realizada a empre-

sas dos catro sectores macro-
económicos: sector agrario, 
sector servizos, sector indus-
tria e construción, en referen-
cia ao coñecemento, o impac-
to, a xestión e a integración 
que ditas empresas realizan 
da xestión das doenzas pro-
fesionais na xestión global da 
empresa.

A SITUACIÓN DAS DOENZAS PROFESIONAIS. 
MOSTRA SELECCIONADA DE EMPRESAS PERTEN-
CENTES AOS SECTORES AGRARIO, CONSTRUCIÓN, 
INDUSTRIA E SERVIZOS

O dossier incluído neste número da revista trata 
de analizar o coñecemento e a xestión das enfermi-
dades profesionais nunha mostra de empresas dos 
distintos sectores macroecómicos, ademais de estu-
dar o grao de integración da xestión dos riscos de 
enfermidade profesional no sistema de xestión da 
empresa.

Os sectores integrantes da mostra foron agrario, 
construción, industria e servizos. A composición da 
mostra de empresas axustouse ao criterio dun 25% 

de elementos de mostra de cada un dos sectores. 
Se ben o método de selección baseouse en criterios 
aleatorios, estratificouse o universo de cada sector 
tendo en conta as variables: natureza, actividade e 
localización, para que a representación fora máis 
adecuada ao obxectivo do estudo. En base a estes 
criterios, as empresas da mostra están situadas e 
desenvolven a súa actividade dentro do ámbito na-
cional. En canto ao tamaño das mesmas estrutúran-
se en empresas de 6 a 49 traballadores, de 50 a 100 
traballadores e máis traballadores.

Para a recollida de datos empregouse a entrevis-
ta telefónica a 30 empresas de cada un dos sectores 
seleccionados, formuláronse preguntas mediante un 
cuestionario con cinco bloques de contidos que se 
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relacionan a seguir, e que permitiu obter datos con 
carácter inmediato, cuantificable e comparable:

•  No primeiro dos bloques propóñense cuestións 
sobre o impacto das doenzas profesionais.

•  No segundo,  realízanse preguntas aos empre-
sarios para verificar o grao de coñecemento que 
teñen as enfermidades profesionais.

•  O  terceiro  bloque  analiza  a  xestión  que  das 
doenzas profesionais se realiza na empresa.

•  Un cuarto bloque de contidos analiza a integra-
ción da xestión das doenzas profesionais na xes-
tión global da empresa.

•  Finalmente solicítase a opinión aberta do em-
presario sobre a forma de xestionar as doenzas 
profesionais.

ASPECTOS NORMATIVOS DA ENFERMIDADES 
PROFESIONAIS

Segundo o art. 116 da LGSS, un traballador ten 
dereito á cobertura por doenza profesional se dita 
enfermidade foi contraída a consecuencia do traba-
llo nas actividades que se especifican e está provo-
cada pola acción dos elementos ou substancias que 

aparecen no cadro de doenzas profesionais aproba-
do polo RD 1299/2006. 

En relación á normativa de doenzas profesionais 
a  última  actualización  materializouse  por  impulso 
do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, como 
consecuencia da aquiescencia dos axentes sociais.

Baixo a Recomendación 670/2003 da Unión Eu-
ropea, publicouse no Boletín Oficial do Estado o Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de novembro, onde se 
aproba o cadro de doenzas profesionais no sistema 
de Seguridade Social, e establécense os criterios 
para a súa notificación e rexistro.

Este Real Decreto foi desenvolvido pola Orde 
TAS/1/2007, de 2 de xaneiro, onde se determinan 
o modelo do parte da doenza profesional e dítanse 
normas para a súa elaboración e transmisión.

A) Impacto das enfermidades profesionais

As respostas indican que un 73,3% das empresas 
non identificaron risco de doenzas profesionais fron-
te a un 26,7% que si (v. Gráfico 1)

Se se analizaren as respostas por sectores obté-
ñense os seguintes resultados:

Gráfico 1: Información dos 4 sectores consultados. (Fonte: Elaboración Propia)
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No sector agrario, o 80% das empresas non te-
ñen risco de doenzas profesionais. Esta porcentaxe 
ascende ao 96,7% no sector servizos. No sector in-
dustria, o 56,7% das empresas responde que non 
detectaron este tipo de riscos, porcentaxe que ascen-
de a un 60% no sector da construción.

Todas as empresas que identificaron  risco de en-
fermidade profesional na súa organización, incluíro-
no na avaliación de riscos laborais e adoptaron me-
didas preventivas ao respecto.

En canto á frecuencia de aparición de enfermi-
dades profesionais e derivadas do traballo nas em-
presas, o 99,2% dos consultados afirma que non se 
produciu ningunha, mentres que un 0,8% indica que 
no último ano se produciu algunha doenza profesio-
nal na súa organización (v. Gráfico 2).

Se ben é certo que se recolleron na enquisa pre-
guntas sobre o tipo de doenza profesional declarada, 
non se procede a facer análise ningunha ao respecto 
neste documento, ao entenderse pouco significativo 
a nivel estatístico, polo escaso número de empresas 
da mostra nas que se produciron.

No caso de ter detectado algunha doenza profe-
sional, no 100% dos casos xa se procedeu a revisar 

a avaliación de riscos da empresa.

B) Coñecemento xeral das doenzas profesio-
nais

Á hora de avaliar a importancia dos factores de 
risco que poden provocar doenzas profesionais nas 
empresas, nunha escala do 1 ao 10 o máximo valor 
(sendo 1 a menor puntuación e 10 o máximo valor) 
obtivéronse os seguintes resultados, de maneira glo-
bal (v. Gráfico 3).

Obsérvase que todos os factores de risco igualan 
ou superan o 5, a excepción do factor «Presenza de 
varios contaminantes ao mesmo tempo», no que o 
maior número de puntuacións se concentrou no va-
lor 1 (moi pouca importancia).

Os factores máis relevantes son: «Tempo de ex-
posición», «Condicións de seguridade» e «Deseño da 
área de traballo».

En canto ás causas que se entenden poden pro-
ducir as doenzas profesionais, avaliando igualmente 
con respecto a unha puntuación do 1 ao 10 (sendo 
1 o mínimo valor e 10 ao máximo valor), obtense os 
seguintes resultados (v.gráfico 4).

Gráfico 2: Información dos 4 sectores consultados. (Fonte: Elaboración Propia)
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Dos resultados obtidos obsérvase que as causas 
máis frecuentes que poden producir doenzas profe-
sionais son as que proveñen de axentes físicos.

Na relación á información que nesta materia te-
ñen os empresarios consultados, no 86,7% dos ca-
sos, este considera que está ben informado en ma-
teria de doenzas profesionais.

Canto á importancia que se dá ás enfermidades 
profesionais por parte dos empresarios consultados, 
os datos máis significativos indican que o 23,3% lle 
outorga moita importancia, o 38,3% bastante im-
portancia e o 32,5% relativa importancia.

Por outra parte, unha gran maioría dos empre-
sarios consultados (85%) considera que as baixas 
por doenzas profesionais poden supor un importan-
te custo para a empresa, a ter en conta, no caso de 
que se producisen.

C) Xestión das enfermidades profesionais

No punto seguinte analizáronse diferentes aspec-
tos sobre a xestión das enfermidades profesionais.

Nun primeiro termo preguntouse aos consulta-
dos se no momento actual da súa empresa conside-
ra útil incluír na xestión preventiva algunha iniciativa 
específica a curto ou medio prazo para a detección 
e prevención de doenzas profesionais, obtendo un 
66,7% de respostas que si consideran necesario 
este tipo de iniciativas.

Atendendo ao resultado obtido por sectores, no 
caso das empresas agrarias, o 90% das mesmas 
considera útil a inclusión dalgún tipo de iniciativa 
para a detección e prevención das enfermidades 
profesionais. No sector servizos, o 40% das empre-
sas defende a utilidade destas iniciativas. No sector 
industria o 80% das empresas consideran útiles as 
iniciativas de detección e prevención deste tipo de 
doenzas, mentres que no sector construción a res-
posta afirmativa é do 56,7%.

Canto ás medidas específicas propostas, por 
orde de significación, o 40% do total de empresas 
consultadas opina que poderían ser o feito de dar 
formación máis específica ao traballador, o 26% in-
dica que a implantación doutras medidas preventi-
vas e o 23% comenta un maior investimento en equi-
pos de protección.

Gráfico 3: Factores de risco. Información dos 4 sectores consultados. (Fonte: Elaboración Propia)

FACTORES DE RISCO
ORDE DE IMPORTANCIA

1=VALOR MÁIS BAIXO – 10 VALOR MÁIS ALTO

TEMPO DE EXPOSICIÓN 8

CONCENTRACIÓN DO AXENTE CONTAMINANTE
NO AMBIENTE DE TRABALLO 7

CARACTERÍSTICAS PERSOAIS DO TRABALLADOR 5

PRESENZA DE VARIOS CONTAMINANTES
AO MESMO TEMPO 1

RELATIVIDADE DA SAÚDE 5

CONDICIÓNS DE SEGURIDADE 8

DESEÑO DA ÁREA DE TRABALLO 8

FACTORES DE RISCO NA UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS 6

ALMACENAMENTO, MANIPULACIÓN E TRANSPORTE 6

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS
INDIRECTOS 7
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D) Integración da xestión das enfermidades pro-
fesionais no sistema xeral de xestión da empresa

A realización da vixilancia da saúde (revisións 
médicas) á hora de previr as doenzas profesionais, 
considérase moi útil polo 96% das empresas consul-
tadas, estando na mesma porcentaxe, esta vixilancia 
da saúde subcontratada.

As empresas que foron entrevistadas realizan a 
consulta das dúbidas relativas ás enfermidades pro-
fesionais, en primeiro lugar co Servizo de Preven-
ción alleo (SPA) nun 56,7%, seguido das Mutuas de 
Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais 
cunha porcentaxe do 42,5% dos casos (v. Gráfico 5). 
O 0,8% das empresas, consultan as súas dúbidas 
co Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT).

Atendendo a cada sector, obsérvase que no agra-
rio, o 50% das empresas consulta coas Mutuas de 
Accidentes de Traballo e doenzas Profesionais, o 
46,7% co SPA e o 3,3% co INSHT. No sector servi-
zos, o 63,3% consulta coas Mutuas de Accidentes 
de Traballo e Enfermidades Profesionais e o 36,7% 
co SPA. No de industria, o 73,3% das empresas con-
sultadas consultan co SPA e o 26,7% con Mutuas de 

Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais. 
Finalmente, as empresas de construción consultan 
no 70% dos casos co SPA e no 30% coas Mutuas 
de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesio-
nais.

E) Opinión do empresario

En canto ás actuacións propostas polos consul-
tados para levar a cabo unha correcta xestión dos 
riscos de enfermidades profesionais na empresa, un 
27% propón formación máis específica aos traba-
lladores neste campo; outro 27% opta por aplicar o 
control e seguimento no desenvolvemento dos tra-
ballos e/ou procesos; un 14% opina que a integra-
ción da xestión da prevención.

Conclusións

•  Tres cuartas partes das empresas consultadas, 
tras o correspondente proceso, non identificaron 
risco ningún do que se poida derivar unha doen-
za causada polo traballo.

•  A frecuencia de aparición deste tipo de doen-
zas son mínimas e isto vese reflectido en que o 
99,2% das empresas consultadas non se detec-

Gráfico 4: Causas que producen as enfermidades profesionais. Información dos 4 sectores consultados. (Fonte: Elaboración Propia)

DOENZAS PROFESIONAIS
ORDE DE IMPORTANCIA

1=VALOR MÁIS BAIXO – 10 VALOR MÁIS ALTO

DOENZAS PROFESIONAIS CAUSADAS POR
AXENTES QUÍMICOS

1

DOENZAS PROFESIONAIS CAUSADAS POR
AXENTES FÍSICOS

7

DOENZAS DA PEL CAUSADAS POR SUBSTANCIAS  1

DOENZAS PROFESIONAIS CAUSADAS POR
INHALACIÓN DE SUBSTANCIAS

1

DOENZAS PROFESIONAIS CAUSADAS POR
AXENTES BIOLÓXICOS

1

DOENZAS PROFESIONAIS CAUSADAS POR
AXENTES CARCINÓXINOS

1
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tou ningún caso de enfermidade no último ano.

•  Os factores de risco, que entenden poden dar 
lugar con maior probabilidade a doenzas profe-
sionais, segundo a opinión das persoas entrevis-
tadas, son: «Tempo de exposición», «Condicións 
de seguridade» e «Deseño da área de traballo».

•  De  forma maioritaria  (86,7%), as persoas en-
trevistadas están ben informadas en materia de 
doenzas profesionais. Así mesmo, o 66,7% con-
sideran útil na xestión preventiva da súa empresa 
iniciativas  específicas,  a  curto  ou medio  prazo, 
para a detección e prevención das doenzas pro-
fesionais.

•  A realización da vixilancia da saúde considéra-
se un factor chave á hora de previr a aparición de 
enfermidades profesionais.

•  As  consultas  relativas  a  doenzas  profesionais 
realízanse principalmente aos Servizo de Preven-
ción Alleo e as Mutuas de Accidentes de Traballo 
e Enfermidades Profesionais.

•  En opinión das empresas ás que se subminis-
trou a consulta, unha correcta xestión das doen-
zas profesionais pasa por dar unha maior forma-

ción aos traballadores afectados polos riscos que 
non se puideran evitar, e por un maior control e 
seguimento no desenvolvemento dos traballos e 
procesos relacionados.

Gráfico 5: Información dos 4 sectores consultados. (Fonte: Elaboración Propia)
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A investigación en prevención 
no contexto europeo

A I+D é un dos aspectos fun-
damentais incluídos na opinión 
do Advisory Committee for Occu-
pational Safety and Health da Co-
misión Europea, sobre a futura 
Estratexia Europea, sobre a futu-
ra Estratexia Europea de Segu-
ridade e Saúde no traballo que 
se vai elaborar para o período 
2014-2020.

Por que a propia Comisión 
considera que é necesaria a in-
vestigación en materia preven-
tiva? Pois porque a realidade 
empresarial e tecnolóxica evo-
luciona. Afortunadamente, os 
riscos físicos, responsables de 
moitas desgrazas no pasado, 
diminuíron de forma considera-
ble, e actualmente os técnicos 
de prevención concentran a súa 
atención noutros riscos novos. 
Ademais, os usuarios da pre-
vención aplícanse: ademais dos 
técnicos de prevención e mé-
dicos do traballo, están outros 
profesionais, como as PEME, 
os traballadores autónomos, os 
empregados e as familias.

MODELO DE I+D APLICA-
DA

Esta evolución constante 
afrontámola en Mutua Universal 
desenvolvendo un labor de I+D 
aplicada desde 1986. Para iso, 
aplicamos un modelo de mellora 
continua, no que partindo das 
necesidades que se detectan 
nos posto de traballo a nivel mi-
cro (problemas detectados nas 
empresas) e a nivel macro (estu-
dos do noso Observatorio de si-
nistros laborais), desenvólvense 
as liñas de I+D e devólvese o seu 

resultado en forma de metodoloxía 
e boas prácticas que permiten in-
novar nas empresas asociadas e na 
sociedade en xeral.

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

A Comisión Europea, por medio 
da Opinión do seu Comité Con-
sultivo, inclúe como un dos dous 
obxectivos básicos para a futura 
Estratexia, a redución das doenzas 
profesionais. Para iso, decántase 
pola actuación sobre trastornos 
musculoesqueléticos, factores psi-
cosociais, e cancros relacionados 
co traballo como orixe de doen-
zas. Tamén fan especial énfase 
nos riscos novos.  Os instrumentos 
de desenvolvemento propostos in-
clúen a promoción da cultura pre-
ventiva, a promoción da saúde e a 
investigación.

Ao noso parecer, para desenvol-
ver estes obxectivos e instrumen-
tos, precísase de I+D en determi-
nadas liñas, que se desenvolven a 
seguir.

A TECNOLOXÍA SEGURA

A Lei de prevención baséase na 
concepción da seguridade e saúde 
como un dereito do traballador que 
debe garantir o empresario. A nosa 
proposta é aplicar esta responsabi-
lidade tendo en conta a faceta de 
usuario do empresario cando ad-
quire bens e servizos.

Esta concepción levounos a 
desenvolver, recompilando e difun-
dindo conceptos e deseños intrin-
secamente seguros, é dicir, cuxa 
implantación na empresa non vai 
levar aparellados riscos adicionais. 

Autora:

Mª ISABEL MAYA 
RUBIO

Na actualidade é xefa do 
Departamento de I+D en 
prevención de Mutua Uni-
versal desde 1996. Enxe-
ñeiro Químico polo Insti-
tuto Químico de Sarrià. 
Licenciada en Ciencias 
Químicas pola Universida-
de Ramon Llul. Nivel supe-
rior en Prevención de Ris-
cos Laborais. Mestrado en 
Medio Ambiente polo Ins-
titut Català de Tecnologia. 
Particiación como experto 
en diversos grupos de tra-
ballo da Comisión euro-
pea: Advisory Committee 
for Occupational Safety and 
Health at Work Occupational 
Safety and Health Agency. 
Comisión Nacional de Seu-
ridade e Saúde no Traballo.
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O desenvolvemento de tecnoloxía 
en cuxa concepción se integra 
a prevención de riscos laborais 
vai alén da seguridade industrial 
(máquinas, fundamentalmente), 
xa que implica a introdución da 
prevención no proceso de I+D 
de tecnoloxías novas, equipos e 
materiais, e no seu deseño pos-
terior.

A IMPORTANCIA DO DESEÑO 
E AS BOAS PRÁCTICAS

A integración de procesos, 
instalacións ou equipos nas ins-
talacións industriais implica o 
deseño físico do posto de traba-
llo. A pedra angular neste aspec-
to é a ergonomía.

Algunhas empresas están me-
llor preparadas, porque dispoñen 
de equipos de enxeñería que o le-
van a cabo. Neste caso, a forma-
ción dos seus profesionais é fun-
damental, e por iso é necesaria a 
formación no deseño.

Outras empresas, non dispo-
ñen de profesionais que sexan 
capaces de deseñar os postos. 
Neste caso, as boas prácticas 
que desenvolven outras empresas 
ou organismos son a resposta a 
esta necesidade.

Elaborar e difundir boas prác-
ticas creadas para solucionar 
problemas concretos das empre-
sas é fundamental, e así se reco-
ñece na normativa legal que re-
gula a actividade preventiva das 
Mutuas, por parte da Seguridade 
Social.

O DESEÑO CONCEPTUAL 
DAS TAREFAS

Se o deseño físico do posto 
de traballo é o presente, a énfa-
se no deseño dos requisitos psi-
cosociais das tarefas é o futuro 
inmediato. Factores como aten-
ción, datos a procesar, aspectos 
relacionados, presión de tempo... 
adoitan formar parte do proceso 

de selección de candidatos para 
ocupar un posto de traballo, 
mais non tan a miúdo do deseño 
das tarefas. Poucas empresas 
dispoñen de equipos de orga-
nización que analicen as tare-
fas para unha boa distribución 
das cargas de traballo. Por ou-
tra parte, a forma en que cada 
persoa leva a cabo o seu traba-
llo pode facelo máis “lixeiro” ou 
máis “pesado”,e en ocasións a 
organización das tarefas queda 
en mans do traballador, sen que 
este teña elementos de criterio 
para poder autoorganizarse.

Como resposta a esta nece-
sidade, os principais aspectos a 
afrontar pola I+D son:

•  O  desenvolvemento  de  fe-
rramentas de apoio á empre-
sa e aos profesionais para 
deseñar o binomio persoa-
tarefa.

•  A autoxestión por parte dos 
empregados, das cargas psi-
cosociais dos seus postos de 
traballo.

•  Estratexias de afrontamen-
to de situacións potencial-
mente xeradoras de estrés.

FACTORES NOVOS DE RIS-
CO E RISCOS QUE XORDEN

Do mesmo modo que a rea-
lidade empresarial, industrial e 
tecnolóxica está en permanente 
evolución, a I+D sobre riscos la-
borais ha de moverse á mesma 
velocidade. Polo tanto, é nece-
saria unha investigación perma-
nente da casuística que presen-
tan os traballadores e que pode 
relacionarse coas condicións de 
traballo e as mudanzas tecno-
lóxicas. Materiais novos como 
nanomateriais ou tecnoloxías 
novas como as TIC implican es-
cenarios de risco novos. Perma-
nentemente, o noso equipo leva 
a cabo análises desta casuística, 
e participa na investigación das 

causas das doenzas profesionais 
que se detectan entre os traballa-
dores protexidos e que impulsa a 
Seguridade Social.

A IMPLICACIÓN ACTIVA DOS 
EMPREGADOS NA CONSERVA-
CIÓN DA SAÚDE

A concepción clásica da preven-
ción como unha responsabilidade 
da empresa e un dereito do traba-
llador, que asigna á empresa un pa-
pel activo e ao empregado un papel 
pasivo ten un resultado limitado, 
que de ningunha maneira pode 
pode ir máis alá das condicións do 
traballo. A promoción da saúde vai 
máis alá desta concepción clásica, 
pon ao empregado no centro da ac-
ción e confírelle responsabilidade e 
capacidade de xestión sobre a súa 
saúde.

Esta liña baséase no deseño 
de conceptos e instrumentos para 
ensinar ás persoas a coidar da súa 
propia saúde, a partir das súas con-
dicións físicas e das condicións de 
traballo, tratando a persoa como 
un conxunto e apartándolle tanto 
o coñecemento como as técnicas 
e instrumentos que necesita para 
manterse con saúde. Á diferenza 
doutras accións, que se centran na 
empresa, as actividades de promo-
ción da saúde van coa persoa alá a 
onde esta traballe. Cada persoa se 
converte nunha «persoa saudable», 
e autónoma polo que se refire a coi-
dar da súa propia saúde.
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PARA CEPSA O MELLOR 
COMBUSTIBLE É UNHA BOA 
POLÍTICA PREVENTIVA

CEPSA participa no sector 
enerxético desde 1929, cando 
se constitúe como primeira pe-
troleira privada de España.

Vinte e cinco anos despois, 
créase a primeira unidade de 
platforming (proceso orientado 
a mellorar a calidade da gaso-
lina) en España, converténdose 
no primeiro produtor español de 
produtos petroquímicos aromá-
ticos.

É en 2009 cando CEPSA reci-
be a autorización polas autorida-
des arxelinas para desenvolver 
o campo de gas de Timimoun e 
que está previsto que entre en 
produción a finais de 2012, cun 
caudal de 5 millóns de metros 
cúbicos ao día.

Hai un ano aproximadamen-
te, o fondo de investimento In-
ternational Petroleum Investment 
Company (IPIC) adquire o 100% 
de CEPSA. O fondo de investi-
mento de Abu Dhabi formula 
unha OPA pola totalidade das 
accións da compañía, que se 
aproba no consello de adminis-
tración do 2 de agosto. CEPSA 
deixa de cotizar en Bolsa ao ter 

a IPIC como único socio e noméase 
administradores novos.

O obxectivo primordial desta 
compañía é garantir que os servizos 
e produtos comercializados cubran 
as necesidades presentes e futuras 
dos clientes e superen as súas ex-
pectativas. Para iso dispoñen dun 
sistema integrado en todas as súas 
actividades, de maneira que chega 
a cada un dos estamentos da com-
pañía e axuda á súa importancia e 
cumprimento.

O sistema de xestión da calida-
de é de aplicación en todas as acti-
vidades relacionadas coa calidade 
dos produtos e servizos fabricados 
e comercializados en calquera fase 
do seu proceso de elaboración, in-
cluíndo, segundo sexa aplicable, 
compras, fabricación, inspección, 
almacenamento, envasado, expedi-
ción e comercialización.

O sistema de Xestión da Pre-
vención de Riscos Laborais da 
compañía, certificado de acordo 
cos estándares de OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety As-
sessment Series), ten por obxecto 
establecer as liñas de actuación 
que se han cumprir, para que a 

Para a compañía, o liderado dos mandos é a peza chave que a cultura preventiva se estenda a 
todo o conxunto dos empregados

Para realizar esta repor-
taxe entrevistouse a Ana 
Berrocal Criado. Xefe de 
Seguridade Corporativa 
de CEPSA.
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execución das actividades pro-
pias dos seus centros non teñan 
consecuencias negativas sobre 
as persoas, instalacións, produ-
cións e medio ambiente.

A política preventiva integra a 
seguridade como parte inheren-
te a cada unha das actividades, 
previndo os riscos en orixe, valo-
rando e actualizando as aptitu-
des e coñecementos das persoas 
no seu posto de traballo, planifi-
cando o traballo e promovendo a 
participación de todos. Para iso 
contan con dous tipos de indica-
dores. Uns reactivos, habituais 
nas empresas, e que recollen o 
número de accidentes por horas 
traballadas, e outros proactivos, 
aos que son os que axudan á 
compañía á mellora diaria. Neles 
reflíctese desde as observacións 
de seguridade que fan todos os 
mandos ao seguimento das ac-
cións de mellora que se propoñen 
desde as auditorías, inspeccións, 
á formación dos traballadores.

Para a compañía, o liderado 
dos mandos é a peza chave para 
que a cultura preventiva se esten-
da a todo o conxunto dos empre-

gados. Trátase dunha fortaleza 
para CEPSA que se promove e re-
forza ano tras ano. A implicación 
deses mandos cos empregados, 
coas decisións que se toman e 
tendo en conta a seguridade, so 
o factor fundamental para seguir 
mellorando cada día.

A compañía ten moi claro que 
cada un dos seus empregados 
involucrado nesa cultura preven-
tiva, ten toda a potestade para 
parar un proceso produtivo se é 
testemuño dalgún acto inseguro 
que evite calquera consecuencia 
negativa. Ademais da existencia 
de caixas de suxestión de mello-
ra para a seguridade, o coñece-
mento empírico supón un piar 
importante para aprender dos 
incidentes ou accidentes que 
poda haber e así evitar que se 
produzan.

O programa Responsible Care 
é unha iniciativa voluntaria das 
compañías químicas cuxo obxec-
tivo é lograr que as empresas 
adheridas, no desenvolvemen-
to das súas actividades, logren 
alcanzar melloras continuas en 
relación coa seguridade, protec-

ción da saúde e o medio ambiente 
de acordo cos principios do desen-
volvemento sostible.

CEPSA está adherida a este pro-
grama desde o ano 1992; anual-
mente realiza unha autoavaliación 
para coñecer os avances logrados 
nas áreas de protección do medio 
ambiente, seguridade nos proce-
sos e resposta ante urxencias, dis-
tribución, tutela de produto e co-
municación.

REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE. CEPSA
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A Empresa Nacional de Celu-
losas, hoxe Grupo ENCE, creou-
se no ano 1957 formando parte 
do Instituto Nacional de Indus-
tria. Tras varias fusións e a cons-
titución de diversas filiais, no 
bienio de 1989-90 ENCE sae a 
Bolsa privatizándose o 49% do 
seu capital, para once anos máis 
tarde facelo o 51% restante.

Posúe tres plantas produto-
ras de pasta de celulosa en Es-
paña: Pontevedra, a máis antiga 
delas, fundada no ano 1957, 
Huelva e Navia.

A creación de patrimonio fo-
restal, a investigación aplicada 
ao rendemento das especies, o 
seu cultivo, coidado e mante-
mento para a extracción de ma-
deira e biomasa constitúen as 
actividades principais en mate-
ria forestal.

Con este fin desenvólvese 
unha xestión forestal transpa-
rente aplicando os criterios de 
sostibilidade e responsabilidade 
empresarial máis esixentes e re-
coñecidos a nivel internacional. 
Para iso, ENCE realizou un im-
portante esforzo de investiga-
ción para o desenvolvemento de 
cultivos enerxéticos mediante 

plantas de alta eficiencia e rápido 
crecemento, que permiten a súa 
adaptación a climas e terreos. Así 
mesmo, desenvolveu técnicas de 
cultivo e colleita automatizada que 
garanten a optimización dos inves-
timentos e a redución de gastos 
operativos.

ENCE é a primeira empresa de 
España en produción de enerxía 
renovable con biomasa forestal e 
cultivo enerxético. A compañía con-
ta actualmente con 230 MW de po-
tencia instalada, dos que 180 MW 
son de enerxía renovable a partir 
de biomasa. A súa produción anual 
de enerxía eléctrica elévase a uns 
1.500 millóns de KWh.

ENCE Enerxía e Celulosa é a pri-
meira empresa de Europa en pro-
dución de Celulosa de eucalipto e 
a segunda en cota de mercado por 
vendas. A súa capacidade de pro-
dución de celulosa supera os 1,3 
millóns de toneladas ano. Duran-
te o pasado exercicio, a compañía 
conseguiu a mellor cifra de ingre-
sos e resultados da súa historia, 
demostrando máis unha vez o seu 
liderado como Grupo.

Liderado que a compañía ten 
moi claro que debe alcanzar, ta-
mén, en canto á saúde laboral. Por 

GRUPO ENCE, EMPRESA 
SOSTIBLE E POLÍTICA 

PREVENTIVA SOSTIBLE

Para ENCE o principal obxectivo é que todos os traballadores, tanto propios como alleos, se 
impliquen visiblemente coa súa propia seguridade e a de todos os seus compañeiros.

Para a realización des-
ta reportaxe utilizouse 
a información achegada 
polas Direccións de Co-
municación e Recursos 
Humanos.
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iso, o Grupo pensa na integración 
dos distintos sistemas de xestión 
sobre os que se desenvolve a ac-
tividade diaria (calidade, medio 
ambiente, prevención de riscos 
laborais, cadea de custodia e 
xestión forestal sostible), a través 
dos cales o Grupo certifica o seu 
compromiso cos clientes, os seus 
traballadores e, en xeral, coa so-
ciedade.

A compañía esixiu a implica-
ción en prevención de riscos la-
borais dos traballadores do máis 
alto nivel directivo das empresas 
contratadas, estando obrigadas, 
ademais, a contar cunha persoa 
encargada da seguridade en cada 
un dos traballos adxudicados.

O Grupo ENCE destaca no 
control próximo e intensivo en 
operacións clasificadas como crí-
ticas ou de especial risco. Para 
iso conta cun listado de compro-

bación de riscos, o que esixe aín-
da maior coordinación, supervi-
sión e implicación do primeiro 
nivel directivo da fábrica.

O Grupo reforza o seu propio 
servizo de prevención volvendo 
cuádruplo o persoal dedicado a 
verificar que todos os traballos 
se desenvolven conforme á nor-
mativa de seguridade. Once per-
soas dedícanse a esta tarefa e a 
supervisar as operacións para 
confirmar que todos os traba-
lladores usan correctamente os 
equipos de protección individual 
(EPI) e seguen os procedemen-
tos adecuados e establecidos 
nos plans de seguridade de cada 
traballo. Ademais, designa un 
coordinador de seguridade por 
cada planta e outro do departa-
mento de mantemento.

Para a compañía, existe «to-
lerancia cero» ante as prácticas 

inseguras. Actuar de forma impu-
dente ou non seguir os procede-
mentos establecidos nos distintos 
plans de seguridade é inadmisible 
na política de xestión de preven-
ción que ten a empresa papeleira. 
Para ENCE o principal obxectivo é 
que todos os traballadores, tanto 
propios como alleos, se impliquen 
visiblemente coa súa propia segu-
ridade e a de todos os seus compa-
ñeiros. O que supón un esforzo es-
pecial cando se trata de coordinar 
máis de mil empregados e case 
corenta centros fabrís cun amplo 
espectro de actividades e un crece-
mento imparable.

FÁBRICA DE CELULOSAS ENCE. PONTEVEDRA



DESDE DENTRO

30

A PREVENCIÓN, A MELLOR 
CARTA BAIXO A MANGA

A influencia de visitantes diaria obriga a unha xestión da autoprotección impecable para saber 
como reaccionar e responder ante calquera situación de urxencia

Hai 31 anos, Casino Gran 
Madrid abriu as súas portas ao 
público. É o primeiro casino da 
Comunidade de Madrid e un 
dos centros máis importantes 
de Europa por visitantes ao ano 
(500.000), número de mesas e 
volume de máquinas de azar. 
Desde a súa apertura, 17,5 mi-
llóns de persoas visitaron as 
instalacións do Casino Gran Ma-
drid e máis de 100.000 clientes 
o descobren, cada ano, por pri-
meira vez.

O Grupo de empresas Gran 
Madrid (GM), ao que pertence 
Casino Gran Madrid, xestiona e 
explota ademais os complemen-
tos de xogo e lecer situados en 
Benalmádena (Casino de Torre 
quebrada-Málaga) e Cartaxena 
(Gran Casino Cartaxena). Na 
actualidade, ofrece unha das 
ofertas máis completas de Euro-
pa en canto a xogos de mesa e 
máquinas de azar, que é visitado 
cada ano ao redor de 500.000 
persoas de 140 países.

O 17 de maio de 2011, a em-
presa recibiu a homologación 
da Comunidade de Madrid para 
operar de forma legal como ca-
sino online, sendo no primeiro 
casino online España.

Casino Gran Madrid dá emprego 
a máis de 750 persoas e o seu im-
pacto na economía foise incremen-
tando de forma gradual. Cumprin-
do co que establece a lei, dispón 
dun servizo de prevención propio 
(SPP) que asume dúas especialida-
des, por un lado, a seguridade no 
traballo e, por outro, a ergonomía e 
psicosocioloxía aplicada. Ademais, 
ten concertado un servizo de pre-
vención alleo (SPA) coa sociedade 
de prevención FREMAP, coa que 
teñen concertadas a vixilancia da 
saúde e hixiene laboral.

Para levar a cabo o control en 
xestión da prevención, Casino Gran 
Madrid conta cunha auditoría bie-
nal, tal e como establece a lei, que 
achega unha perspectiva de auto-
nomía para avaliar dunha maneira 
eficaz o propio sistema de xestión 
e, tamén, achegar ferramentas de 
mellora constante. Ás auditorías 
acompáñanlle os check list, os con-
trois periódicos ou as inspeccións 
de modo interno. Estas ferramen-
tas que axudan á propia compañía 
a valorar a situación e ver as me-
lloras que se poidan introducir no 
día a día, están incorporadas no 
quefacer diario de todos os depar-
tamentos, desde a propia adminis-
tración até os departamentos de 
mantemento. Toda a organización 
coñece, comprende e atende á xes-

Entrevistouse a Belén Sán-
chez Pinilla, Responsable 
do Servizo de Prevención 
Propio de Casino Gran Ma-
drid.
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tión da prevención de riscos labo-
rais.

Casino Gran Madrid non tra-
balla con ningunha norma estan-
darizada xa que consideran que 
o coñecemento interno da rea-
lidade é a mellor base de traba-
llo e para iso intenta establecer 
pautas adaptadas á súa propia 
realidade o máis próxima á súa 
actividade. Ao tratarse dun ámbi-
to laboral especial no que priman 
sensacións e sensibilidades non 
cre que ningunha das normas es-
tablecidas permita esa flexibilida-
de e para o traballo.

Despois de dezasete anos cun 
marco legal establecido, cos seus 
empregados a pé de obra por 
un traballo seguro e saudable, a 
compañía pensa que a preven-
ción de riscos laborais debe ser 
unha parte máis e indivisible do 

traballo. Por iso, a organización 
ten moi claro que cada un dos 
seus empregados, desde o pri-
meiro momento, debe coñecer 
e formarse, non só nas tarefas 
propias do seu posto de traba-
llo, senón tamén no sistema de 
xestión interna de prevención de 
riscos laborais como unha parte 
da súa actividade.

O obxectivo estratéxico da 
política do casino é a excelencia 
na atención ao cliente, a compa-
ñía está segura que potenciando 
a saúde dos seus empregados 
en todas as súas concepcións 
favorecemos o grao de calidade 
na atención ao público. É por iso 
que, Casino Gran Madrid está 
orgullosa dunha boa práctica 
en materia de prevención: a au-
toprotección. Un tema, desgra-
ciadamente, moi de moda nos 
últimos meses, pero que non é 

nada novo para a compañía desde 
o punto de vista de xestión da pre-
vención. A afluencia de visitantes 
diaria obriga a unha xestión da au-
toprotección impecable para saber 
como reaccionar e responder ante 
calquera situación de urxencia.  
Esta práctica non só está enfoca-
da á saúde laboral do empregado, 
senón que ten unha extensión di-
recta para garantir a seguridade e 
saúde de todos aqueles visitantes 
que pasan un momento agradable 
nas súas instalacións. Práctica de 
estrito cumprimento por todas as 
partes que compoñen a organiza-
ción, o que fai a compañía manter 
o éxito en materia de prevención de 
riscos laborais.

CASINO GRAN MADRID
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FCC, «PREVIR SI PAGA A 
PENA. SEGURO QUE SI»

En FCC Construcción, o seu sistema de xestión destaca pola súa estrutura organizativa cunha 
modalidade preventiva que vai máis alá do que a lexislación obriga

A principio do século pasa-
do nacía Fomento de Obras y 
Construcciones e corenta e ca-
tro anos despois facíao Cons-
trucciones y Contratas. Corenta 
e oito anos máis tarde, da unión 
de ambas as empresas, fórmase 
FCC. Corría o ano 1992, desde 
ese olímpico momento, no para-
ron de traballar até chegar a ser 
unha compañía que proporciona 
cada día servizos de calidade 
aos cidadáns.

En FCC Construcción, o seu 
sistema de xestión destaca pola 
súa estrutura organizativa cun-
ha modalidade preventiva que 
vai máis alá do que a lexislación 
obriga.

A compañía ten un servizo de 
prevención mancomunado, que 
asume as catro disciplinas pre-
ventivas (seguridade no traballo, 
hixiene Industrial, ergonomía e 
psicosocioloxía aplicada e vixi-
lancia da saúde).

O sistema de xestión da pre-
vención de riscos laborais de 
FCC Construcción, englóbase 
no sistema de xestión xeral da 
empresa. Dentro da compañía 
existe unha política de preven-
ción que marca os principios 

da xestión da prevención. Dispón 
dun procedemento específico so-
bre prevención, que define as 
pautas para o cumprimento tanto 
dos requisitos legais, como os es-
tablecidos polo estándar OHSAS 
18001:2007, co cal está certifica-
da FCC Construcción.

O sistema parte dunha estru-
tura organizativa, onde todos os 
niveis xerárquicos que ordean a 
execución dos traballos son a peza 
chave para a correcta aplicación 
das medidas. Funciona por comu-
nicación entre os diferentes actores 
mediante reunións e informes que 
fan que cada un deles integre na 
súa actividade la materia preven-
tiva para executar os traballos de 
forma segura.

O Servizo de Prevención, de-
pende xerarquicamente da direc-
ción xeral da empresa; conta cun 
departamento central e técnicos 
superiores en PRL que dispón das 
catro especialidades nas diferentes 
delegacións. FCC Construcción, 
cubre en toda a súa extensión as 
necesidades no traballo de campo. 
A pe de obra cóntase con técnicos 
superiores en PRL cando se consi-
deran necesarios pola envergadura 
da mesma.

Para realizar esta por-
centaxe entrevistouse a 
Cristina García Hergue-
das. directora do Ser-
vizo de Prevención FCC 
Construcción
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Despois serán as auditorías 
internas as que van avaliar, pe-
riodicamente,  o cumprimento 
e nivel de implantación da tota-
lidade do sistema de xestión da 
prevención.

Para unha empresa dedicada 
á construción, os riscos máis ha-
bituais son, por un lado, os deri-
vados da existencia e manexo de 
todo tipo de maquinaria móbil, 
de elevación, auxiliar, etc., e que 
afecta tanto o propio operador 
como o resto de traballadores do 
centro, e incluso a terceiros alleos 
á obra. E, por outro, os riscos de-
rivados da execución de traballos 
en altura. Riscos que se conse-
guen minimizar grazas ás protec-
cións colectivas e ao compromiso 
por parte dos traballadores, tanto 
na conservación de ditas protec-
cións como na utilización puntual 
de proteccións individuais, cando 
estas sexan precisas.

Pero os riscos neste tipo de 
gremio inclúen outros, non me-
nos importantes. Trátase dos 
derivados do continuo manexo e 

movemento de cargas.

Para FCC é moi importante a 
redución das doenzas  relaciona-
das co traballo, a prevención de 
trastornos musculoesqueléticos 
e os riscos psicosociais, que se 
manifestan principalmente en 
traballos de oficinas, convertén-
dose no seu principal obxecti-
vo. 

A compañía apóiase na infor-
mación e formación de todos os 
seus mandos para conseguilo. 
Ademais da campaña de pre-
vención co lema, de alcance in-
ternacional, «No meu traballo a 
Prevención si vale a pena. SEGU-
RO QUE SI», tamén coa posta en 
marcha de campañas de saúde 
sobre riscos cardiovasculares en 
colaboración coa sociedade de 
prevención FREMAP.

Para esta compañía líder, 
nada é bastante para evitar os 
accidentes. Por iso, desenvolve-
ron e puxeron en práctica aplica-
cións informáticas para levar a 
cabo o sistema de xestión. Des-

tacan a denominada PRESEO, que 
utilizan os técnicos de prevención 
para o control das condiciones de 
traballo nas obras e outros aspec-
tos documentais do sistema. Ou 
o GESTO, xa imprescindible, para 
a coordinación de actividades em-
presariais, pois facilita o control 
na vixilancia da normativa de pre-
vención en materia de subcontrata-
ción.

Pero por se isto fose pouco, 
FCC recorda e incentiva a preven-
ción  coa creación dos «Premios 
de Prevención FCC» nas súas tres 
modalidades: «Premio á xestión 
preventiva», «Mención á innovación 
técnica» e «Mención a á traxectoria 
persoal».

Un estudo, planificación e exe-
cución milimetrado para facer do 
posto de traballo un lugar seguro.

M50 DE DUBLÍN. OBRA CIVIL. FCC CONSTRUCCIÓN
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NORMATIVA ESPAÑOLA DE

DOENZAS

PROFESIONAIS NO SÉCULO XX:

DA REPARACIÓN Á

PREVENCIÓN.

As normas que se aprobaron 
en materia de accidentes de tra-
ballo e enfermidades profesio-
nais a principios do século XX, 
tiveron carácter eminentemente 
reparador canto á indemniza-
ción. Poucos eran os casos nos 
que se falaba de prevención e 
rehabilitación. Sen prexuízo das 
melloras que a nivel de repara-
ción de danos se foron logrando, 
cabe destacar o enfoque preven-
tivo que progresivamente foi ten-
do a nosa lexislación especial-
mente a partir dos anos 40.

O Instituto de Reformas so-
ciais elaborou un proxecto de lei 
de doenza profesional en 1921 
que non alcanzou o trámite par-
lamentario. En 1922 apróbase 
a Lei de Accidentes mediante a 
que se estendía a responsabilida-
de empresarial e o establecer un 
Fondo de Garantía, para que nos 
casos de insolvencia profesional 
non faltara a debida indemniza-
ción.

A constitución de 1931 defi-
niu a España como unha Repúbli-
ca de Traballadores de todas as 
clases, igualando a protección do 
seguro de enfermidade, paro for-
zoso e vellez, invalidez e morte.

En 1932 apróbase o Texto Re-
fundido sobre Accidentes de Tra-
ballo, desenvolvido por Decreto 
de 1933, incluíndo a obrigatorie-
dade do seguro de accidentes. Así 
mesmo creouse a Caixa Nacio-
nal do Seguro de Accidentes de 
Traballo dependente do instituto 
Nacional de Previsión creando 
en 1908. No mesmo ano 1932, o 
Goberno ratifica o Convenio 42 da 
OIT sobre reparación de enfermi-
dades Profesionais de 1925. Dito 
convenio, froito do tripartidismo 
de gobernos, empregadores e 
traballadores, obriga aos países 
que o subscriben a garantir unha 
indemnización, o que levou consi-
go a elaboración da primeira Lei 
de doenzas Profesionais en xullo 
de 1936, baseada nunha lista pe-
chada (modelo que chegou até os 
nosos días).

Pouco despois, o Foro do Tra-
ballo de 1938 dispón que se van 
incrementar os seguros sociais 
de vellez, invalidez, maternidade, 
accidentes do traballo, doenzas 
profesionais, tuberculose e paro 
forzoso, tendéndose á implanta-
ción dun seguro total.

No plano internacional a Con-
ferencia de Filadelfia de 1944 

HELENA MORALES DE 
LABRA

Coordinadora dos Proxectos 
PRL. CEOE. Licenciada en 
Dereito e Diplomada en Re-
lacións Internacionais pola 
Universidad Pontificia de 
Comillas (ICADE). Técnico 
Superior en Prevención de 
Riscos Laborais, especiali-
dade Seguridade no Traba-
llo (INFOREM)
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establece que o seguro dos ris-
cos profesionais non debía ficar 
á marxe da obra codificadora do 
Seguro Social, e a Conferencia In-
teramericana de Seguridade So-
cial de novembro de 1947 aposta 
máis unha vez pola unificación 
dos diferentes Seguros dentro do 
Seguro Social, que protexa o tra-
ballador e a súa familia ante to-
das as continxencias.

En 1947 establécese o Seguro 
de Doenza Profesional, en virtude 
do exposto na declaración X do 
Foro do Traballo de 1938, cunha 
lista pechada, que podía ser utili-
zada “a medida que se comprobe 
a existencia e o carácter de profe-
sionais doutras enfermidades dis-
tintas”. Desta forma, mantense a 
unidade de concepto existente 
entre a doenza profesional e o ac-
cidente de traballo e se establece 
a obriga de realizar recoñecemen-
tos médicos a cargo do empresa-
rio antes do ingreso do traballa-
dor, durante a súa permanencia e 
ao ser dado de baixa na empresa. 
Tamén contempla o traslado do 
traballador coa doenza profesio-
nal dentro da empresa, a outra 
exenta de risco de enfermidade.

O texto refundido da Lexisla-
ción de Accidentes de Traballo 
aprobado por Decreto en 1956, 
establece no seu artigo 55 que 
“toda indemnización de acciden-
tes de traballo ou doenzas pro-
fesionais vaise aumentar nunha 
metade se o accidente ocorre 
en máquinas, artefactos, insta-
lacións ou centros ou lugares de 
traballo que carezan dos aparellos 
de precaución regulamentarios, 
ou nos que non se observaran as 
medidas xerais ou particulares e 
hixiene no traballo ou as elemen-
tais de salubridade necesarias 
para o traballo humano”, norma 
coa que se prima a prevención de 
risco.

O Real Decreto de 1961 e o 
seu regulamento de 9 de maio de 
1962 incluíron dentro do seguro 

de accidentes de traballo a cober-
tura das enfermidades profesio-
nais e crearon o Fondo Compen-
sador de Accidentes de Traballo e 
Enfermidades Profesionais.

O Decreto 792/1961 de En-
fermidades Profesionais e Obra 
de Grandes Inválidos e Orfos de 
Falecidos por Accidentes de Tra-
ballo ou Enfermidade Profesio-
nal, na súa exposición de motivos 
establece que “no estado actual 
de evolución da «Seguridade So-
cial», do pensamento doutrinal e 
aínda da técnica de asegurar po-
los riscos sociais, aparece como 
moi incompleto o concepto da re-
paración das consecuencias dun 
accidente de traballo ou enfermi-
dade profesional se se limita tan 
só á asistencia sanitaria e á pres-
tación económica. Faise preciso 
ampliar aquel de tal forma que 
sirva efectivamente tanto para a 
realización dunha eficaz acción 
preventiva do accidente ou a en-
fermidade profesional, como para 
o desenvolvemento das modernas 
técnicas de rehabilitación dos ac-
cidentados, a fin de reincorpora-
los, na medida do posible á po-
boación laboral activa”.

O artigo 17 do Decreto 
792/1961 de 13 de abril e o arti-
go 39.1 do Regulamento de 9 de 
maio de 1962 dispón que se di-
taran as normas regulamentarias 
de carácter médico polas que se 
han rexer os recoñecementos, 
diagnósticos e cualificación de 
cada doenza profesional, a efec-
tos de prevención e reparación 
legal das minas, o que motiva a 
Orde de 12 de Xaneiro de 1963.

Na evolución da normativa so-
bre enfermidades profesionais do 
último terzo de século XX, caben 
destacar: o Decreto 2229/1970, 
de 9 de xullo que modifica lista 
de traballos con risco de produ-
cir Doenzas Profesionais; a Reso-
lución de 17 de decembro 1974 
pola que se inclúe no cadro vi-
xente das producidas por po de 

determinados metais duros; a 
Orde de 1 de marzo 1977, pola 
que se inclúe a hepatite vírica no 
cadro de enfermidades profesio-
nais vixente, e fundamentalmente 
o Real Decreto 1995/1978, de 
12 de maio, polo que se aproba 
o cadro de enfermidades profe-
sionais no sistema da Seguridade 
Social.

Esta listaxe estivo vixente até 
a aprobación do actual cadro 
de doenzas por Real Decreto 
1299/2006, de 10 de novembro, 
que recolle o Acordo sobre me-
didas en materia de Seguridade 
Social subscrito polo Goberno, 
os sindicatos e as organizacións 
empresariais de 13 de xullo de 
2006 e que adopta a Recomen-
dación da Comisión Europea de 
19 de setembro de 2003 relativa 
á listaxe europea de doenzas pro-
fesionais.
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ANÁLISE DAS POSIBLES 
CAUSAS QUE INCIDEN NA 

DECLARACIÓN DAS 
DOENZAS 

PROFESIONAIS
O Real Decreto 1299/2006, 

de 10 de novembro, aprobou o 
novo cadro de doenzas profe-
sionais e estableceu os criterios 
para a súa notificación e rexistro. 
A súa entrada en vigor, produ-
ciuse con data de 1 de xaneiro, 
derrogando o anterior cadro que 
databa do ano 1978. Entre as 
súas previsións de desenvolve-
mento, o artigo 4 dispón que «a 
Entidade (...) que asuma a pro-
tección das continxencias profe-
sionais vai elaborar e tramitar o 
parte de enfermidade profesio-
nal correspondente nos termos 
que establezan as disposicións 
de aplicación e desenvolvemen-
to». A tales efectos, aprobouse 
a Orde TAS/1/2007, de 2 de 
xaneiro, pola que se establece o 
modelo de parte de doenza pro-
fesional, dítanse normas para a 
elaboración e transmisión e créa-
se o correspondente ficheiro de 
datos persoais, cuxa data de en-
trada foi o 1 de xaneiro.

Coa entrada en vigor desta 
norma a obriga de notificación 
destas doenzas, trasladouse da 
empresa á Entidade Xestora ou 
Mutua de Accidentes de Traba-
llo que, en cada casos, cubra 
as continxencias, producíndose, 
con carácter previo á comunica-
ción, o diagnóstico da enfermi-

dade profesional polos médicos 
do Servizo Público de Saúde ou 
do Servizo Médico da Mutua, se-
gundo a Entidade a quen corres-
ponder a citada cobertura.

Por outra parte, variou a for-
ma de emisión do parte de doen-
za profesional, ao establecerse 
que o proceso de comunicación 
e tramitación do parte vaise reali-
zar na súa totalidade por medios 
electrónicos, a través da posta en 
marcha do denominado Sistema 
CEPROSS. De acordo coa infor-
mación analizada, a evolución 
das enfermidades profesionais 
desde o ano 2004 e até novembro 
de 2012 é a seguinte (v. Gráfico 
1).

Da análise da información ex-
posta e á vista das modificacións 
operadas no contido do cadro 
de doenzas profesionais n 2007, 
poderían realizarse unha serie 
de reflexións de cara a explicar o 
comportamento das enfermida-
des profesionais declaradas des-
de distintas ópticas ou puntos de 
vista.

Hai que ter en conta que en 
relación do número de enfermi-
dades profesionais declaradas, 
desde as organizacións sindicais, 
con argumentos pouco rigorosos 
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e faltos de xustificación, veuse 
expondo a existencia dunha infra-
declaración nas doenzas profe-
sionais, entendendo que a mera 
aprobación dunha listaxe nova de 
enfermidades profesionais fora a 
producir por si mesmo un incre-
mento do número de enfermida-
des profesionais declaradas, ob-
viando que a xestión das doenzas 
profesionais se ve influenciada 
por outras variables, que parece 
ser que non foron analizadas coa 
reflexión que a materia precisa.

Desde o punto de vista de or-
ganización do traballo, nos últi-
mos 30 anos producíronse unha 
serie de avances considerables 
nos procesos industriais. Neste 
sentido, a propia estrutura produ-
tiva nestes últimos tamén sufriu 
importantes mudanzas a todos 
os niveis, con incrementos moi 
importantes mudanzas a todos 
os niveis, con incrementos moi 
importantes de actividades eco-
nómicas no sector terciario, men-
tres que se produciron descensos 
nas actividades económicas pri-
marias e secundarias, nas que 
tradicionalmente se manipulaban 
substancias e elementos máis 
prexudiciais para a saúde dos tra-
balladores, o que provocou mu-
danzas nas formas de enfermida-
des. Así por exemplo a comezos 
do século encontrabámonos con 
doenzas producidas como conse-
cuencia da exposición a axentes 
químicos, mentres que na actua-
lidade este tipo de doenzas case 
non teñen incidencia, xurdindo 
formas novas de enfermar rela-
cionadas coas formas novas de 
organización. Do traballo.

Tamén resulta necesario sina-
lar sobre que nestes trinta anos 
a cultura preventiva dos riscos 
foi calando na nosa sociedade, 
pasando a ser a saúde laboral 
un tema de preocupación social, 
potenciándose a súa integración 
desde os poderes públicos e ám-
bitos empresariais a través da 
implantación e fomento de polí-

ticas activas para mellorar a se-
guridade e saúde no traballo da 
poboación laboral, construíndo 
un marco normativo que garanta 
un adecuado nivel de protección 
da saúde dos traballadores fronte 
aos riscos derivados das condi-
cións de traballo.

Igualmente hai que sinalar que 
desde o ano 2008, a información 
estatística e doenzas profesionais 
claramente está conectada e in-
terrelacionada coa evolución da 
nosa economía, polo que a inci-
dencia do contexto económico e 
dos niveis de actividade laboral 
desde ese ano, estaría relaciona-
do de forma directa no compor-
tamento estatístico destas pato-
loxías.

Pero non só a evolución da 
información estatística das en-
fermidades profesionais se vería 
condicionada polos aspectos an-
teriormente comentados, senón 
que habería que analizar outras 
posibles variables, como desde 
un punto de vista médico.

Desde un punto de vista mé-
dico é claro que o contido do ca-
dro de enfermidades profesionais 
vixente desde o ano 2007 é máis 
amplo que o recollido pola norma-
tiva anterior, establecendo unha 
definición máis concreta dos gru-
pos de doenzas segundo o axente 
causal ou a parte do corpo afecta-
da, así como das propias doenzas, 
ao incorporar novos elementos e 
substancias que poden incidir na 
saúde laboral dos traballadores.

En particular, debe destacarse 
que fronte á redacción do antigo 
cadro, que no seu apartado E, 
punto 6.b) non especificaba pato-
loxías concretas, polo que se cua-
lificaba calquera afectación mus-
cular ou tendinosa en calquera 
parte da anatomía como enfermi-
dade profesional, na listaxe nova, 
o grupo 2, letra D, que recolle o 
mesmo grupo de doenzas, defíne-
se e concretan dunha forma moi-
to máis precisa as patoloxías que 
xeran este tipo de enfermidades, 
polo que resulta máis exacta a 
súa tipificación como enfermida-
des profesionais.

Figura 1

ANO VARIACIÓN RESPECTO AO
ANO 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 
(Novembro)

DOENZAS PROFESIONAIS

27.543

28.904

21.774

17.061

18.700

16.850

16.928

18.121

14.788
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Hai que ter en conta que, tanto 
antes do 2007, como desde esa 
data, o maior grupo de enfermi-
dades que se viñeron declaran-
do corresponden con ese tipo de 
patoloxías traumatolóxicas, polo 
que calquera modificación que 
afecte ás mesmas estaría a incidir 
de maneira considerable no volu-
me de doenzas profesionais que 
se declaran.

Así por exemplo do total de 
partes pechados como como en-
fermidades profesionais no ano 
2008 (10.151 partes pechados), 
o 60,49% corresponderon a doen-
zas do grupo 2, letra D (6.140 
partes); nos anos 2009 e 2010 o 
56, 31% e o 57,32% do total de 
partes pechados corresponderon 
a doenzas deste tipo; e por últi-
mo, no ano 2011, último exercicio 
pechado do que se  dispón infor-
mación, este tipo de patoloxías 
representan o 56,38% sobre o to-
tal dos partes pechados.

A maior concreción na defini-
ción das patoloxías anteriormen-
te citadas, xunto ao concepto de 
doenza profesional que recolle a 
nosa normativa, que parte da con-
correncia de tres elementos ca-
racterísticos: o traballo por conta 
allea, que sexa consecuencia das 
actividades que se especifiquen 
no cadro e que exista unha rela-
ción de causalidade estrita entre 
o traballo ou actividade e a en-
fermidade, estarían incidindo no 
comportamento estatística das 
doenzas declaradas, xa que se 
unha afectación muscular ou ten-
dinosa non cumpre os requisitos 
fixados para poder ser cualificada 
como profesional, existiría unha 
posibilidade material para decla-
rar como orixe laboral tal doenza 
ao non adecuarse ao concepto le-
gal previsto no ordenamento xu-
rídico.

En todo o caso, hai que sinalar 
que a nosa propia normativa reco-
lle a posibilidade de actualización 
e modificación do cadro de doen-

zas profesionais, e así o artigo 2 
do Real Decreto 1299/2006, pre-
vé tal posibilidade, que se ha rea-
lizar, previa elaborado por unha 
Comisión Técnica formada polo 
Ministerio de Emprego e Seguri-
dade Social, o Ministerio de Sa-
nidade, Servizos Sociais e Igual-
dade e da Comisión Nacional de 
Seguridade e Saúde no Traballo.

En base ao anterior, sería esa 
Comisión, a que tras a realización 
dos estudos que se considerasen 
oportunos, a que determinase a 
procedencia ou non de modificar 
determinados aspectos do listado 
de doenzas profesionais, revisán-
dose o seu contido a efectos de 
facilitar, sempre que exista a co-
rrespondente evidencia médica, a 
súa tipificación como enfermida-
des profesionais.

1BOE de 19 de decembro de 
2006.

2BOE de 4 de xaneiro de 2007.

3Comunicación de Doenzas Profe-
sionais, Seguridade Social.

4Fonte: Boletín de Estadísticas La-
borales (anos 2004 a 2006). A in-
formación relativa aos anos 2007 
en adiante foron obtidas do Siste-
ma CEPROSS.

5A norma española segue a estru-
tura e contido da Recomendación 
da Comisión Europea de 19 de set-
embro de 2003, na que se instaba 
aos Estados Membros a introdu-
cir no seu ordenamento a listaxe 
europea, se ben na lista española 
se inclúan algunhas enfermidades 
non incluídas na europea, como as 
doenzas causadas por radiacións 
non ionizantes (radiacións ultra-
violetas).

6Grupo de doenzas por fatiga das 
vainas tendinosas, dos tecidos pe-
ritendinosos, das insercións mus-
culares e tendinosas.

7 Dentro deste punto inclúense as 
seguintes patoloxías: Enfermida-
des provocadas por posturas for-
zadas e movementos repetitivos 
no traballo; doenzas por fatiga 
e lesións nos tendóns, de teci-
dos peritendinosos e insercións 
musculares; ombreiro: patoloxía 
tendidos crónica ombreiro de na-
dador, lesións en cóbado e ante-
brazo: epicondilite e epitrocleitie., 
pulso e man: tendinite do abdutor 
longo e extensor  curto do polgar 
(T. De Quervain), tenosinovite, es-
tenosante dixital (dedo en resor-
te), tenosinovite do extensor longo 
do primeiro dedo.

8 Como excepción á característica 
de prestación do servizo por conta 
allea, téñase en conta que desde o 
1 de xaneiro de 2004, entrou en 
vigor o Real Decreto 1273/2003, 
de 10 de outubro, polo que se 
regula a cobertura das continxen-
cias profesionais dos traballado-
res incluídos no Réxime Especial 
de Traballadores Autónomos, sen-
do posible a existencia de doen-
zas profesionais nos traballadores 
por conta propia.



ACCIÓNS DAS NOSAS ORGANIZACIÓNS

ACTIVIDADES DO SERVIZO DE 
ASESORAMENTO EN PRL DE 

CEOE-CEPYME CANTABRIA

O servizo de Asesoramento en 
Prevención de Riscos Laborais, 
destacou no seu quefacer o valor 
que é fundamental para a «Estra-
texia Cántabra de Seguridade e 
Saúde no Traballo» e a integra-
ción da prevención na xestión dia-
ria da empresa.

Outro dos aspectos, son as 
campañas de sensibilización do 
tecido empresarial mediante ac-
cións de comunicación en radio e 
publicacións da Comunidade. No 
labor de difusión de boas prácti-
cas en prevención de riscos labo-
rais, mantén a web www.preven-
cionyempresa.com.

No que se refire ás relacións 
institucionais, o servizo participa 
no desenvolvemento normativo 
e actividades do Consello Cán-
tabro de Saúde e Seguridade no 
Traballo, e nos grupos de traballo 
CEOE.

«TITORÍA»

O programa Titoría créase no 
segundo semestre de 2012, co 
fin de integrar a prevención na 
xestión diaria da empresa, na liña 
cos obxectivos da Estratexia Cán-
tabra de Seguridade e Saúde no 
Traballo e a Estratexia Española 
de Seguridade e Saúde no Traba-
llo (EESST).

A raíz da aprobación do RD 
337/2010, no que se modifican 
as condicións polas que as em-
presas poden asumir por medios 
propios as tarefas da aprovación, 
desde CEOE-CEPYME Cantabria 
ábrese unha liña de actuación 
para as micropemes, ofrecendo 
apoio técnico a aqueles empresa-

rios que optaran por xestionar a 
prevención.

Iníciase a actividade cos em-
presarios que xa teñen o nivel e 
coñecemento adecuados. No seu 
defecto, ofrécese a formación con 
cursos básicos en PRL, na moda-
lidade presencial, a aqueles que 
por primeira vez queren asumir 
a xestión da prevención nas súas 
empresas.

En 2010 realízanse 9 cursos 
cunha asistencia de 114 persoas, 
empresarios na súa case totalida-
de e, nalgúns casos, na modali-
dade de empregados designados 
para tal fin. En 2011 organízanse  
15 cursos, distribuídos por toda a 
Comunidade, cunha asistencia de 
144 persoas.

Unha vez recibida a forma-
ción, e implantada a xestión da 
PRL por medios propios nas súas 
empresas, os técnicos superiores 
en Prevención de Riscos Laborais 
de CEOE-CEPYME Cantabria rea-
lizan visitas asesorando no que 
se refire á execución do Plan de 
Prevención.

Durante 2012, e como un 
proxecto executado por CEOE-
CEPYME Cantabria e compren-
dido nas Accións da Fundación 
para la Prevención de Riesgos 
Laborales, estanse a elaborar 
boletíns mensuais con aqueles 
temas e información que poden 
axudar aos empresarios con tito-
ría a seguir integrando a PRL nas 
súas empresas. Todos os meses 
abórdase un aspecto do Plan de 
Prevención con exemplos de con-
sultas realizadas, infórmase de 
aspectos puntuais da PRL, in-

clúense noticias aparecidas en di-
ferentes medios de comunicación 
e infórmase sobre vídeos, libros, 
etc., que poden ser de utilidade. 
Infórmase, igualmente, sobre as 
novidades lexislativas e as súas 
e as súas implicacións nas políti-
cas de prevención nas empresas. 
O boletín envíase por correo elec-
trónico a todos os empresarios 
con titoria, e tamén pode acce-
derse a el a través da web.

No seu labor editorial, o Ser-
vizo de Asesoramento en PRL de 
CEOE-CEPYME Cantabria edita a 
revista Cantabria Empresarial, e 
outros documentos de interese en 
materia de prevención, como:

•  Documentación  básica  en 
prevención.

•  Prevención  de  Riscos  Labo-
rais. Escaleira de man.

•  Folleto  en  colaboración  con 
CEAT-Cantabria, sobre as novi-
dades normativas para impul-
sar a prevención por medios 
propios na empresa.

•  Guía para o deseño ergonó-
mico do posto de traballo.

Simultaneamente a estas ac-
cións, o servizo gratuíto de con-
sultas atende aos empresarios na 
práctica da prevención de riscos 
laborais, e en todos aqueles as-
pectos que nesta materia se pi-
dan.
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ACONTECEMENTOS NORMATIVOS 
NA SEGURIDADE E HIXIENE 
NO TRABALLO EN ESPAÑA (IV)

ÚLTIMO PERÍODO NOR-
MATIVO DO NOVO RÉXIME

Se coincide coa etapa impor-
tante no desenvolvemento eco-
nómico e industrial en España. 
A Prevención de Riscos Laborais 
segue a ser a materia pendente. 
Hai un referente normativo este 
período, que é a iniciativa de pro-
pulsar e aprobar «O plan Nacio-
nal de Hixiene e Seguridade no 
Traballo».

O Plan Nacional, foi o pri-
meiro paso tras  a creación do 
Consello Superior de Hixiene e 
Seguridade do Traballo en 1970 
configurándose como unha insti-
tución da Seguridade Social que 
tiña ao seu cargo a realización de 
estudos estatísticos, económicos 
e psicosociais entre outras fun-
cións.

30 novembro 1960: Apróba-
se o regulamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas e 
Perigosas.

13 abril 1961: Organízase o 
Fundo compensador, diagnóstico 
e cualificación de doenzas profe-
sionais e a Obra de Grandes In-
válidos e Orfos de falecidos por 
accidentes de traballo e doenzas 
profesionais.

7 decembro 1961: Anúncian-
se de Normas de aplicación do 
Seguro de Desemprego.

7 decembro 1961: Regula-
mentación de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas e Perigo-
sas (Decreto 2414).

23 xuño 1962: Apróbase o 
Regulamento de Policía Mineira 
e Metalúrxica en materias de ex-
plosivos.

12 xaneiro 1963: Normas 
regulamentarias médicas para 
recoñecementos diagnóstico e 
cualificación de enfermidades 
profesionais.

21 abril 1966: Texto articula-
do da Lei de Bases da Seguridade 
Social.

13 outubro 1967: Normas 
novas sobre aplicación da pres-
tación por incapacidade laboral 
transitoria, obrigando as empre-
sas, a notificar os Accidentes de 
Traballo cando se encontren o Ré-
xime Xeral.

17 decembro 1968: Normati-
va nova sobre estatísticas de A.T. 
e E.P.

22 setembro 1969: Apróbase 
o modelo oficial de Parte de Acci-
dente de Traballo.

7 abril 1970: Orde Ministerial 
pola que se encomenda a reali-
zación dun Plan Nacional de Hi-
xiene e Seguridade no Traballo 
á Dirección Xeral da Seguridade 
Social.

16 maio 1970: Amplíase a 
obrigación de notificación do 
Parte de Accidente de Traballo, a 
todos os Réximes da Seguridade 
Social.

20 agosto 1970: Dereitos 
Laborais da Muller  (Decreto 
2310).

12 setembro 1970: Creación 
do Consello Superior de Hixiene 
e Seguridade do Traballo.

9 marzo 1971: Apróbase a 
creación do Plan Nacional de 
Hixiene e Seguridade no Traba-
llo e os Consellos Provinciais de 
Hixiene e Seguridade do Traballo 
como órganos consultivos.

9 marzo 1971: Aprobación da 
Ordenanza Xeral de Seguridade e 
Hixiene no Traballo.

26 outubro 1973:  Definición 
e Parte de enfermidade Profesio-
nal.

17 maio 1974: Regúlase a 
homologación dos medios de 
protección persoal dos traballa-
dores.

28 maio 1974: Encárgase 
ao Ministerio de Traballo, a ela-
boración de estatísticas de Ac-
cidentes de Traballo e Doenzas 
Profesionais en lugar do Instituto 
Nacional de Estatística.

30 maio 1974: Apróbase o 
texto refundido da Lei Xeral da 
Seguridade Social.

1 xullo 1975: Ordenanza La-
boral do Traballo no Campo.
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ENCRUCILLADO
Completa os recadros que aparecen en branco coas palabras a partir das definicións que se amosan a 
continuación.

Especialidade de prevención encar-
gada das doenzas profesionais, que 
controla, no ambiente de traballo, os 
contaminantes que as producen.
Acción e efecto de vibrar.
Examinar con detemento a causa dun 
problema ou circunstancia anterior-
mente analizada para modificar os 
efectos producidos.
Aspirar, voluntaria o involuntariamen-
te, certas substancias, como gases, 
vapores, partículas, etc.
Conxunto de medios que se empre-
gan para curar ou aliviar unha doen-
za.
Acción ou efecto de facer circular o ar 
nun ambiente pechado.
Captar, descubrir, percibir.
Que conserva a temperatura.

1 
 
 

2
3 
 
 

4 
 

5 
 

6 

7
8

SOPA DE LETRAS
Busca na sopa de letras as 7 palabras que fan referencia ás doenzas profesionais.

Evitar

Consecuencia

Protección

Risco

Previr

Saúde

Seguridade
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 Q R E V Z C A R D N I C C L A S E

 K A E V I T A R S Y M O H T S Ñ C

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

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

 S Ñ C E I L H I T P J E S U B Q S

 T A O R P B D A Q R R C A V E J A

 C H N U I A L O E O K U E G X M U

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

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

 R J C S A T D O P C L C Ñ N Q F R

 I I U M S O R H E C O I F I R A Q

 V C O C P L A N C I O A Z B U O F

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

 R G E M I T O Z P N D U Ñ X Y Z H

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

 C W F S E G U R I D A D E I D M O



PASATEMPOS

SUDOKU PREVENCIÓN
Enche toda a cuadrícula de 9x9 celas sen repetir ningún equipo de protección individual en ningunha fila, 
columna ou subcuadrícula de 3x3.
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SOLUCIÓNS AOS PASATEMPOS DO NÚMERO ANTERIOR
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1.- Casco

2.- Luvas

3.- Lentes

4.- Funda

5.- Botas

6.- Pantalla

7.- Arnés

8.- Protector Auditivo 

9.- Máscara

MANEXAR
R
G

PATOLOXIA
PN
RECUPERACION
OM
TI
EA
C
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IR
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 J R E V Z C A R D M U S C U L O E

 P A E L T I Z R S Y M O H T S Ñ C

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

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

 T Ñ H E I L H I T S J E S U B Q X

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

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

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

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

 C J G S A T M S P J J E Ñ N Q F I

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

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

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

 T R A C C I O N P F D N Ñ X Y Z E

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

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






