
Treballadors de la construcció utilitzen elements de seguretat en una obra.

MONOGRÀFIC I PREVENIR ELS RISCOS LABORALS

L’OBJECTIU
Administració,empreses 
i treballadors volen reduir
dràsticament el nombre 
de sinistres

CATALUNYA
CONSTRUEIX

EL DEBAT
Els experts diuen
que la prevenció és
clau per combatre
l’accidentalitat

L’
índex de sinistralitat laboral
a Catalunya va registrar el
2005 el seu valor mínim des
del 2000, segons les últimes
dades de la Conselleria de

Treball i Indústria, que asseguren que
el descens més important s’ha produït
en els accidents mortals. Així, s’ha pas-
sat d’un índex d’incidència de 6,8 el
2000 a un índex de 4 el 2005, fet que
suposa una reducció del 41,1%. El sec-
tor de la construcció és el que ha expe-
rimentat una evolució més positiva en els
últims sis anys, tot i que encara se situa
per sobre de la indústria i els serveis.
Si el 2001 es van registrar 38.447 acci-
dents en la construcció, l’any passat se’n
van comptabilitzar un total de 31.237.

D’aquests, 30.804 van ser lleus; 399,
greus, i 34, mortals. Aquestes xifres con-
firmen l’evolució positiva dels últims anys,
en què s’ha mantingut una clara línia
descendent. El descens s’ha produït en
totes les categories (lleus, greus i mor-
tals). En aquest últim àmbit, les 34 morts
del 2005 contrasten amb les 47 que es
van produir durant l’any 2004. Tot i això,
el sector continua treballant per acon-
seguir l’objectiu de reduir el nombre de
sinistres a la mínima expressió. Arribar
als zero accidents és el repte. 

SENSE ABAIXAR LA GUÀRDIA
En termes globals, les xifres dels sinis-
tres laborals lleus, greus i mortals a Ca-
talunya durant el 2005 han estat les més
baixes dels últims anys. En especial, des-
taca la important disminució dels acci-
dents laborals mortals, que s’han reduït
un 31,5% entre tots els sectors, així com
dels greus, que han baixat un 12,2% en
termes absoluts. “Les coses marxen
relativament bé, però no hem d’a-
baixar la guàrdia. S’ha de mantenir
la tensió constant per part dels em-
presaris que apliquen i compleixen
la llei”, assegura Josep Maria Rañé,
conseller de Treball i Indústria, que des-
taca el paper fonamental de l’Adminis-
tració a l’hora de “promocionar una

cultura de la prevenció però també
de vigilància i control dels accidents
laborals amb tota fermesa”.

Rañé destaca com a causes fonamen-
tals de la reducció de l’índex de la si-
nistralitat la tasca realitzada pels em-
presaris i els agents socials, així com
l’acció del Govern, que està elaborant el
Pla de Prevenció de Riscos Laborals
(2006-2008). “Una gran part de les
empreses s’han començat a posar
les piles, a fer els deures, a aplicar,
a conèixer, a tenir unes idees clares
de tot el que es pretén”, comenta el
conseller. L’agricultura és l’únic sector
en què la sinistralitat ha augmentat (un

1,4%), però els accidents greus i mor-
tals s’han reduït en els quatre grans sec-
tors d’activitat. 

RETROCÉS A LA RESTA D’ESPANYA
Si les xifres de sinistralitat en el sector
de la construcció són optimistes a
Catalunya, passa tot al contrari en el glo-
bal d’Espanya. Un total de 308 treballa-
dors de la construcció van perdre la vi-
da en accident laboral el 2005, el pitjor
balanç dels últims 14 anys, segons da-
des de la Federació de Construcció, Fus-
ta i Afins de CCOO. El nombre de morts
s’ha incrementat en 45 respecte als si-
nistres mortals del 2004, cosa que im-

plica una pujada del 17,11%, una xifra
preocupant quan es compleixen 10 anys
des de l’entrada en vigor de la llei de pre-
venció de riscos laborals. 

Andalusia, amb un total de 58 acci-
dents mortals, és la comunitat més afec-
tada, seguida de Madrid, Galícia, Cata-
lunya i València. Amb aquestes xifres, la
construcció ja acapara el 31% dels si-
nistres mortals del total dels sectors
econòmics, un percentatge que l’any
2004 era del 26,6%. En l’última dècada,
només el sector de la construcció ha re-
gistrat 1,9 milions d’accidents lleus, al
voltant de 28.000 de greus i més de
2.700 morts a Espanya.2

EL 2005 HI VA HAVER 
34 ACCIDENTS MORTALS,
13 MENYS QUE EN
L’EXERCICI ANTERIOR

LA DADA
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La sinistralitat baixa a Catalunya
El sector de la construcció és el que ha experimentat una evolució més positiva en els últims sis anys



L’adequada gestió de la prevenció im-
plica “més prestigi, més qualitat i més
competitivitat”. Però, en realitat, segueix
sent habitual que ni s’atenguin els tècnics
ni la mateixa prevenció. Per això, és ne-
cessari fer arribar a l’empresari el mis-
satge que és important tenir una organit-
zació preventiva pròpia. 

Amb tot, el representant més directe
de les empreses present a la taula rodo-
na va destacar la importància que l’em-
presariat concedeix a la prevenció –“no

venció és, més que una despesa, una in-
versió rendible.

En aquest punt del debat es van citar
dos fets relacionats amb els que assu-
meixen la missió de fer-se càrrec de la
prevenció i la seguretat. Per un costat, es
va posar en evidència que, moltes ve-
gades, el professional de la seguretat es
contempla com “un parallamps”, com
algú a qui es responsabilitza de tot el que
pugui succeir. Per un altre, a aquest pro-
fessional, al contrari del que passa amb
experts o consultors d’altres activitats,
“no se li atribueix el prestigi que hau-
ria de tenir, ni se’l retribueix de forma
adequada”. En definitiva, fa falta un can-
vi d’actitud per part dels agents que in-
tervenen en el sector, perquè, sense la
plena col·laboració entre els empresaris i
aquests professionals, ni els uns ni els al-
tres fan un bon paper.

ACONSEGUIR L’EFICIÈNCIA
Aquesta situació té bastant a veure amb
un recurs exagerat a les empreses de pre-
venció externes. Aquestes, segons els
assistents al debat, tenen sens dubte una
gran tasca per complir, però fa falta més
presència d’experts en seguretat dins de
l’empresa que s’encarreguin de gestio-
nar la prevenció. Amb això, les empreses
estaran més ben equipades per innovar
per disminuir els riscos, per plantejar-se
el futur en aquest àmbit i per aconseguir
la imprescindible eficiència.

mentant un procés de descens, “cosa
que constitueix un esperó perquè tots
els agents participin decididament en
la prevenció”.

Amb les últimes xifres de la Conselle-
ria de Treball i Indústria a la mà, s’ha de
destacar que el nivell d’incidència ha bai-
xat més d’un 8%, mentre que la mitjana
ho ha fet una mica més del 6%. Així ma-
teix, l’índex referit als accidents mortals
ha baixat en un 20%. Encara que això no
impedeix que les xifres segueixin sent
marcadament altes.

EQUIPS MULTIDISCIPLINARIS
La forma d’aconseguir que aquestes xi-
fres i índexs segueixin baixant implica que
la redacció de cada projecte –que avui
exigeix la intervenció d’equips multidisci-
plinaris– també inclogui la presència d’ex-
perts en prevenció i seguretat, i això “hau-
ria de ser obligatori”. Per descomptat,
aquesta inclusió de la prevenció en l’eta-
pa inicial del projecte ha de ser efectiva
en totes les altres fases de l’obra.

Segons els experts, la necessària
tendència a una productivitat més eleva-
da ha d’anar necessàriament precedida
per la qualitat i la innovació, dos elements
que “no existeixen en general sinó
que inclouen els específicament re-
ferits a la seguretat laboral”. Per des-
comptat, això comporta la consegüent
inversió i la presència quotidiana de re-
cursos preventius. Els empresaris, en ge-
neral, s’han de conscienciar que la pre-

“Per avançar en la
seguretat és important
prevenir a partir de la
qualitat i la innovació”

És necessari que tot el sector
aprofundeixi en la cultura de la

prevenció
E

l sector de la construcció no
és el que registra un nivell més
alt de sinistralitat, però, tot i ai-
xí, els accidents són excessius.
“És necessari que tots els

agents que intervenen en el sector
assumeixin la cultura de la prevenció
i que aquesta impregni totes les ac-
tivitats relacionades amb la construc-
ció des de l’inici del projecte i es
mantingui durant tot el procés cons-
tructiu”. Aquesta afirmació va ser el punt
de partida i també la conclusió final a què
van arribar els participants en la taula ro-
dona organitzada per EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA i celebrada a la seu del
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tèc-
nics de Catalunya, per parlar de la segu-
retat en la construcció.

En el debat hi van participar Juan Ig-
nacio Marín, subdirector general de Se-
guretat i Salut Laboral, de la Conselleria
de Treball i Indústria; Josep Terrones, pre-
sident del Col·legi d’Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics de Barcelona (CAATB);
Gemma Carol, gerent del Servei de Pre-
venció Gaudí, i Rafael Romero, president
de la Cambra de Contractistes d’Obres
de Catalunya (CCOC). 

MILLORA PROGRESSIVA
Els assistents van reconèixer, en principi,
que la mateixa estructura del sector –un
dels que compten amb més treballadors,
amb una gran variabilitat en el temps i en
l’espai, amb una notable temporalitat i
una gran rotació i diversos riscos inhe-
rents al mateix desenvolupament de l’ac-
tivitat– marca la seguretat i dificulta la llui-
ta en favor de la prevenció. Però, al mateix
temps, van estar d’acord que les xifres
més recents sobre la sinistralitat regis-
trada en la construcció marquen una mi-
llora progressiva de la situació. Una mi-
llora que, per desgràcia, “queda entela-
da quan es produeix una mort o un
accident greu”.

Una vegada assenyalada la importàn-
cia que la prevenció es tingui en comp-
te des del moment en què es realitza el
projecte i s’efectua la programació de l’o-
bra, els participants en el debat van ce-
lebrar que la sinistralitat estigués experi-

Juan Ignacio Marín, Gemma Carol, Josep Terro
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TAULA RODONA.SEGURETAT EN LA CONSTRUCCIÓ

Juan Ignacio MARÍN
SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURETAT I SALUT
LABORAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

“Per seguir millorant fan
falta fórmules imaginatives
i comptar amb el
compromís de tothom”

Josep TERRONES
PRESIDENT DEL COL·LEGI D’APARELLADORS
I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA

“Reconèixer la feina
dels que lluiten en pro 
de la seguretat és una
qüestió imprescindible”

Gemma CAROL
GERENT DEL SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ
DE LA CONSTRUCCIÓ

L’EXCÉS DE CONFIANÇA
DELS TREBALLADORS,

INDIQUEN DIVERSOS
ESTUDIS,ÉS LA CAUSA DE

MOLTS ACCIDENTS

LES EMPRESES HAN
D’ASSUMIR LA

SEGURETAT LABORAL
COM UNA INVERSIÓ,COM
UNA DESPESA RENDIBLE

La sinistralitat ha millorat però les xifres encara són excessives i alarmants



A més, els experts també van esgrimir
la necessitat que es defineixi un clar iti-
nerari formatiu, de forma que cada tre-
ballador compti amb una espècie de cer-
tificat on consti la formació que ha rebut,
quan l’ha rebut i en quines matèries s’ha
centrat. Aquest itinerari, van afegir, serviria
per aprofitar realment el temps dedicat a
l’aprenentatge, “evitaria la repetició
monòtona de moltes ensenyances,
amb el consegüent cansament i avor-
riment del treballador”, i proporciona-
ria a cada professional tots els coneixe-
ments sobre seguretat laboral que ha de
conèixer.

COMBATRE EL DESÀNIM
Després d’aquesta exposició, els quatre
participants en la taula rodona també van
estar d’acord que la gestió de la segu-
retat i la necessitat de comptar amb una
prevenció eficaç és una lluita que realment
no té fi, un propòsit en què és necessari
incidir constantment. Per això, els experts
van insistir que és de vital importància
“combatre el desànim, per més ne-
gatives que puguin ser les dades”. Al
cap i a la fi, van afirmar els assistents al
debat, “es compten els accidents que
es produeixen i els danys que aquests
causen, però no comptabilitzen
aquells que la prevenció fa que no es
produeixin”.2

33 noves empreses i se’n tanquen 26.  
El col·loqui va acabar amb l’afirmació

compartida per tots els participants que
la formació és un element fonamental i
imprescindible. En aquest sentit, es va
plantejar com una aspiració que les em-
preses considerin la formació com un ele-
ment irrenunciable, que inclogui tots i ca-
da un dels múltiples aspectes i oficis que
es concentren en la construcció i que es-
tigui realment al servei dels treballadors.

tre 35 i 54 anys, característiques que de-
noten una experiència professional. En
aquests percentatges la temporalitat no
seria un element primordial.

Davant d’aquestes afirmacions, tam-
bé va sorgir una posició oposada en el
sentit d’assenyalar que l’excés de con-
fiança “no és aplicable a la majoria
dels casos, ni qualitativament ni
quantitativament”. En qualsevol cas,
van advertir, la solució es troba en les me-
sures col·lectives, la vigilància i, per des-
comptat, la formació. Així mateix, es va
plantejar el tema dels sobreesforços com
un altre element a tenir en compte en la
sinistralitat. Un problema al qual s’ha d’o-
posar la innovació i un adequat mètode
de treball. A totes aquestes causes se
n’hi afegeixen altres, com accessos en
males condicions, causes relacionades
amb el trànsit i l’obligació de realitzar ope-
racions perilloses.

A més, la construcció té dos proble-
mes inherents que poden incidir en la si-
nistralitat. Un és la subcontractació, una
pràctica molt usual en el sector i que pot
tendir a fer que es dilueixin les responsa-
bilitats. L’altre és l’atomització empresa-
rial i “la facilitat amb què és possible
obrir i tancar noves empreses cons-
tructores”. En aquest sentit, els experts
van destacar que, d’acord amb les últi-
mes dades registrades, cada dia s’obren

es construeix bé si no es construeix
segur”– i a les demandes que sobre
aquesta qqüestió ha dirigit i continua di-
rigint a les administracions que considera
que el poden ajudar en aquesta tasca,
inclosa la possibilitat d’obtenir des-
gravacions.

Davant d’aquest plantejament, els ex-
perts van destacar les feines d’assesso-
rament i control que es porten a terme.
En aquest sentit, van apuntar que des de
la Conselleria de Treball s’ha optat per
la inspecció, davant del possible control
burocràtic, com el millor camí per impul-
sar la prevenció. Una tasca que s’ha tra-
duït, en els últims mesos, en un total de
15.000 visites, de les quals han sorgit
1.500 actes d’infracció.

¿EXCÉS DE CONFIANÇA?
Al plantejar la responsabilitat i després
d’assenyalar-se la complexitat que impli-
ca la necessitat de contractar milers de
persones sense formació prèvia i en molt
casos immigrants, els experts van des-
tacar, a partir d’un estudi ministerial, la in-
fluència que pot tenir l’excés de confiança.
Aquesta afirmació es pot recolzar en el
fet que un alt percentatge de morts per
accident –les caigudes des d’altura ocu-
pen una part notable entre les defuncions–
es produeixen entre persones amb cate-
goria d’oficial i amb edats compreses en-

nes i Rafael Romero, d’esquerra a dreta, a la biblioteca del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

“La construcció no és el
sector amb més nivell
d’accidents però, tot i així,
el nombre és excessiu”

Rafael ROMERO
PRESIDENT DE LA CAMBRA OFICIAL DE
CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA

FERNANDO BAGUÉ

DLA FIGURA DEL
RESPONSABLE DE
SEGURETAT ÉS VISTA
COM UN PARALLAMPS

DLA FORMACIÓ DELS
TREBALLADORS ÉS UN
FACTOR CLAU PER REDUIR
ELS SINISTRES

EL MINISTERI DE TREBALL ha re-
alitzat recentment la cinquena En-
questa Nacional de Condicions de
Treball. A l’enquesta, i en relació di-
recta amb el sector de la cons-
trucció, s’assenyalen, entre altres,
les conclusions següents:
DEl sector de la construcció és el
que obté percentatges més alts
respecte a les activitats preven-
tives, amb augments notables en-
tre el 1999 i el 2003.
DÉs el sector on un percentatge
més elevat d’empreses (83%) indi-
quen que han realitzat activitats de
formació de prevenció de riscos la-
borals.
DEl treballador d’aquest sector és
el que té més percepció d’estar ex-
posat a algun risc d’accident (98%).
DEls treballadors que han patit un
accident en els dos últims anys
consideren com a causa més im-
portant l’excés de confiança o el
costum (42%), seguits dels es-
forços o les postures forçades.
DLa construcció és el sector en
què els treballadors assenyalen en
un percentatge més baix l’exis-
tència d’una quantitat de treball ex-
cessiva.
DHi ha una consciència elevada
(68,3%) que els errors en el treball
afecten la seguretat pròpia i dels
companys.
DEntre el 1999 i el 2003 les condi-
cions de treball bastant o molt mo-
lestes assenyalades pels treballa-
dors de la construcció han dis-
minuït respecte a conceptes com:
inestabilitat en l’ocupació, tem-
peratura i humitat, postura, esforç
físic i ritme imposat. Contràriament,
hi ha un augment en relació amb el
risc d’accident, el soroll, la mono-
tonia, l’horari i els contaminants
químics.

l’enquesta

CONCLUSIONS DE L’ESTUDI

Més accions
preventives



T
ot i que la sinistralitat en la
construcció s’està reduint a
poc a poc a Catalunya, és
evident que encara queda
molta feina per fer. Com els

agrada insistir als experts, fins que la xi-
fra d’accidents no sigui zero, sempre es
podrà millorar. Però la realitat encara està
lluny d’aquesta utopia, com ho demos-
tren les últimes xifres d’accidents mor-
tals en el global d’Espanya, que situen
el 2005 com el pitjor dels últims 14 anys
en nombre de morts en obres de la
construcció. 

A l’hora de buscar les causes i les so-
lucions d’aquesta situació, els sindicats
i les associacions manifesten diferents
punts de vista, encara que tots coinci-
deixen en la necessitat d’apostar de for-
ma decidida per la prevenció i la forma-
ció, i també se solicita més implicació
per part dels empresaris. “No hi ha una
única causa, hi intervenen diversos
factors: el creixement del sector i la
productivitat, la prolongació de la
jornada laboral, els alts ritmes de
producció, l’increment dels immi-
grants, la precarietat laboral, l’even-
tualitat, la subcontractació...”, expli-
ca Miguel Peláez, secretari general de la
construcció de CCOO. Peláez conside-
ra que el nombre d’accidents és una da-
da cíclica, de manera que un any es po-
den donar resultats millors i un altre,
pitjors. “La clau està a tallar el pro-
blema d’arrel. Si no, no hi ha res a
fer”, afegeix.

INSPECCIONS DE TREBALL
Florentino Rodríguez, secretari d’orga-
nització del sector del metall, la cons-
trucció i afins d’UGT, destaca l’evolu-
ció positiva registrada a Catalunya, que
contrasta amb les xifres de morts pro-
duïdes a Espanya durant el 2005. “A
Catalunya s’estan fent les coses re-
lativament bé en el sector de la
construcció, amb bons acords amb
les administracions que estan influint
de forma positiva. El sector s’està
conscienciant”.

Rodríguez insisteix en la importància
d’incidir en la prevenció i destaca la tas-
ca del seu sindicat i de CCOO, que
compten amb diverses persones per vi-
sitar les obres als carrers. “Les grans
empreses van millorant, hi ha una vo-
luntat de fer les coses bé, però s’ha
d’incidir més en la formació, sobre-
tot en el col·lectiu d’immigrants”, re-
coneix. Segons el dirigent d’UGT, els
principals esculls per potenciar la pre-
venció els troben en determinats em-
presaris, sobretot de les empreses peti-
tes, “que a vegades se’ns escapen
de les mans”, lamenta.

Peláez critica el fet que la majoria de
treballadors en les obres siguin even-

tuals, cosa que constitueix un “clar fac-
tor de risc que s’ha de corregir”. Les
cadenes de subcontractació i la falta de
formació i professionalitat del mateix sec-
tor són altres elements negatius, sense
oblidar la necessitat “d’una inspecció
de treball molt més agressiva en el
sentit de l’aplicació de la legislació
vigent”. Al Congrés es troba en aquests
moments el projecte de llei per regular
la subcontractació en la construcció,
“una vella aspiració nostra”, comen-
ta Peláez.

PLA DE SEGURETAT
Pedro Blázquez, president de l’Associació
Nacional d’Entitats d’Implantació per a la
Prevenció (ANEIP), lamenta les dades
d’accidents mortals en l’últim any a Es-
panya, que trenquen la tendència posi-
tiva dels exercicis anteriors. “S’ha de tre-
ballar molt més en aquest àmbit, amb
una especial implicació en el pla de
seguretat. S’ha de fer específic per a
cada obra i seguir-lo amb molt més
rigor”. Segons la seva opinió, les em-
preses d’implantació de la prevenció
s’han de generalitzar molt més. “Ac-
tualment estem en uns nivells del
15%-20%, però està demostrat que

redueixen la sinistralitat”. Blázquez
creu que és imprescindible que el pres-
supost de la prevenció sigui “una parti-
da independent del pressupost ge-
neral de l’obra”, de manera que una
reducció dels costos no tingui conse-
qüències negatives en la prevenció. “Aquí
no valen els punts mitjans. On hi ha
un risc, s’ha d’eliminar”, remarca.

PROFUNDA REFLEXIÓ
El president de l’Associació de Serveis
de Prevenció Aliens (ASPA), Joan Prats,
també apunta a la “falta de prepara-
ció” dels treballadors en un sector en
alça com una de les causes dels acci-
dents. Prats considera que si un dels ei-
xos de la sinistralitat és l’entramat com-
plex de les empreses, és necessari
buscar una resposta preventiva unifor-
me. “S’ha de contemplar l’obra de
construcció com un centre de risc,
buscar una unitat, una resposta uni-
forme”, insisteix el president d’ASPA,
que destaca la iniciativa del Govern per
buscar una nova estratègia de seguretat
i salut. “És un bon moment per pro-
gressar. S’ha de fer una reflexió pro-
funda i canviar tot el que s’hagi de
canviar”, assenyala.2

F
omentar una autèntica cultura de
la prevenció en el si de les insti-
tucions és un dels objectius que
es van plantejar en el transcurs

de la primera Jornada de Prevenció de
Riscos Laborals a l’Obra Pública Muni-
cipal, celebrada al recinte de la Escola
Industrial. L’organització de l’acte va anar
a càrrec de l’Àrea d’Infraestructures, Ur-
banisme i Vivenda de la Diputació de
Barcelona. Amb aquesta jornada, la Di-
putació inicia un cicle dedicat a la pre-
venció i la seguretat en obres i plans
d’autoprotecció.

La jornada, dirigida a càrrecs públics
de l’àmbit local, tècnics i responsables
de serveis d’obres municipals, i tècnics
i responsables de prevenció dels ajun-
taments, també es va centrar en tres as-
pectes clau de l’activitat desenvolupada
per aquests professionals:
DConeixement de les bones pràctiques
en la prevenció de riscos i en els nous
aspectes legislatius.
DConeixement i intercanvi d’experièn-
cies en l’àmbit de la seguretat i en les
obres públiques locals, per avançar cap
a l’eliminació de riscos laborals en les
obres públiques.
DIntegració de les bones pràctiques en
matèria de prevenció en el sistema de
gestió de l’Administració local en tots els
nivells jeràrquics.

EL PAPER DELS PROMOTORS
Pels organitzadors de la jornada, els
ajuntaments i altres ens locals “actuen
de promotors quan contracten tèc-
nics i contractistes per realitzar
obres de diferent entitat, risc, dura-
da i complexitat”, i es converteixen en
promotors constructors quan realitzen
directament obres a través de les seves
brigades, escoles taller o empreses
constructores municipals. Per això, la
“conscienciació social de la preven-
ció de riscos laborals comença per
la mateixa Administració”.

La jornada, per tant, va plantejar que
cada obra és un centre de treball en què
intervenen diferents empreses, en temps
diversos i en un marc espacial canviant.
També es va fer èmfasi en el fet que la
construcció és un sector amb un consi-
derable risc d’accidents. Per això, és im-
portant atenir-se a la legislació vigent,
als acords i als convenis establerts amb
tots els agents que intervenen en el pro-
cés constructiu.2
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“NO VALEN PUNTS
MITJANS. ON HI HA
UN RISC,S’HA
D’ELIMINAR”

L’OPINIÓ D’UN EXPERT

Seguretat
laboral en
les obres
públiques

Sindicats i associacions
aposten per la prevenció
El creixement del sector, la precarietat laboral i la subcontractació són alguns dels problemes

La formació i la
professionalitat
dels treballadors
són fonamentals

Dos treballadors de la construcció utilitzen casc i guants en una obra.  

Assistents a la jornada.
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E
l Servei de Prevenció Gaudí ja
entra en el seu novè exercici
com a entitat especialitzada en
prevenció de riscos laborals en

el sector de la construcció. Tenim,
doncs, una llarga experiència a peu d’o-
bra i en les empreses del sector i estem
en un moment idoni per reflexionar so-
bre l’eficiència dels recursos utilitzats en
aquest camp. 

Per a la societat en general, la visió de
la prevenció de riscos és aconseguir
unes bones condicions de treball, i acon-
seguir que les empreses siguin més
competitives. A més, avui tothom sap
que la seguretat és un valor a contem-
plar. Però s’acostuma a passar de punte-
tes pel fons real de la qüestió i es va di-
rectament al resultat final, que és
l’adopció de mesures en seguretat al lloc
de treball.

Si volem créixer en aquest camp, s’ha
d’insistir en el camí, el procés a realitzar
per aconseguir l’objectiu. Aquest camí
és el que no queda clar o el que no es
pensa prou. No hi ha un mateix camí per
a totes les empreses, encara que siguin
del mateix sector. Cada empresa té la
seva cultura com a tal i manté la seva
forma d’actuar tant internament com ex-
ternament. ¿Quin valor té avui dia la pre-
venció de riscos laborals en la política
d’empresa?

La prevenció de riscos laborals com
un aspecte gestionable en l’empresa té
un valor indiscutible per a la responsa-
bilitat social corporativa. Igual que la qua-
litat i el medi ambient.

¿Quins poden ser els arguments per
implicar més una empresa en la inte-
gració de la prevenció? Hem d’introduir
noves estratègies i s’hauria de pensar
en la política d’innovació que desenvo-

lupa cada organització. Un dels aspec-
tes de prevenció és l’anàlisi dels pro-
cessos de treball tenint en compte les
màquines, les eines, els llocs de treball
i tots els circuits que hi intervenen. Un
procés innovador ens pot portar a eli-
minar o disminuir els riscos inherents al
treball. ¿Valoraríem aquesta tasca, lliga-
da a la gestió de la prevenció, com a
R+D+i? Es podria fer fàcilment de la pre-
venció el sistema de millora dels pro-

cessos de treball i millorar les condicions
de treball i de productivitat. I no oblidem
que la inversió en R+D+i és fiscalment
rendible.

Per poder entendre així la gestió de la
seguretat i la salut laboral, l’empresa ha
d’entendre que vol ser millor i més com-
petitiva i s’ha de valer de tot el que té al
seu abast. I les persones que hi treba-
llen són el component més valuós.

El Servei de Prevenció Gaudí ha tin-
gut sempre entre els seus objectius un
interès prioritari en el desenvolupament
de tècniques específiques per al sector,
tenint en compte les característiques de
mobilitat i de temporalitat de les activitats
en una obra. Conjuntament amb el Cen-
tre d’Ergonomia i Prevenció, de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, s’ha
creat un mètode d’avaluació de riscos
en tasques amb manipulació de càr-
regues en la construcció. Per a l’elabo-
ració d’aquest mètode es va realitzar un
treball de camp en diferents obres que
es trobaven en diferents fases del pro-
cés productiu. A continuació, la inves-
tigació es va centrar en l’estudi de fac-
tors de l’entorn laboral que influeixen en
el desenvolupament de tasques amb
manipulació de càrregues. Hem d’as-
senyalar que els accidents deguts a so-
breesforços són la principal causa de
baixa laboral en el sector.2
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la tribuna

La implicació de
les empreses en la
prevenció necessita
noves estratègies

LA REFLEXIÓ

Tres professionals de la construcció treballen en una obra.



venda, sinó a través d’una cultura de ser-
veis socials. Altres països tenen fórmu-
les que aquí encara no s’han aplicat de
forma clara i que serà necessari explo-
rar. Aquestes fórmules no van tan vin-
culades a la subvenció, que, segons la
nostra experiència, és una fórmula que
pot no funcionar prou bé.

De resultes d’aquests elevats preus
de la conurbació de Barcelona, que pa-
teix un problema de pressió molt forta,
es deriva la recerca d’una vivenda a
preus competitius en un nou arc que surt
de l’àrea metropolitana. Així, per exem-
ple, en aquests moments Berga té una
forta pressió urbanística de promoció de
pisos.

–I una vegada valorats els preus,
¿què opina de la qualitat?

–En aquest sentit, m’atreviria a esta-
blir una frontera entre el que va ser la vi-
venda pública dels anys 60 i 70, i el que

“Apostem 
per unes obres
municipals 
més segures”

E
l 24 de gener passat es va ce-
lebrar a Barcelona la primera
Jornada de Prevenció de Ris-
cos Laborals a l’Obra Pública
Municipal. L’acte, dirigit prin-

cipalment a càrrecs polítics de l’àmbit
local, tècnics i responsables de serveis
d’obres municipals i tècnics de preven-
ció i responsables de prevenció dels
ajuntaments, va ser presentat pel presi-
dent delegat de l’àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Vivenda de la Diputació de
Barcelona.

–¿On radica el canvi per aconse-
guir una reducció de la sinistralitat
laboral?

–El tema està en la bona aplicació,
més que en la millora, de la legislació.
Les lleis són importants, però ho és molt
més la seva aplicació. Per això, aques-
tes jornades van més dirigides al reforç
de les bones pràctiques relacionades
amb la prevenció a l’obra. Des de la Di-
putació de Barcelona fem una aposta
ferma per unes obres municipals més
segures.

–A grans trets, ¿quines serien
aquestes bones pràctiques?

–És necessària una consciència de la
prioritat que ha de tenir el tema de la pre-
venció. És un assumpte que s’ha de pla-
nificar i treballar tècnicament i de forma
correcta. A més, per a la seva implanta-
ció, s’ha de produir una sinergia real en-
tre tots els que intervenen en l’obra, des
de l’empresa mateixa fins al treballador.
Finalment, és ben cert que l’obra és
complexa, i que cada vegada requereix
més tipus d’especialització. Però s’ha
de vigilar que això no ens condueixi a fal-
ses subcontractacions que, sota l’ob-
jectiu d’optimitzar beneficis, posin en pe-
rill la qualitat de l’obra i la seguretat
mateixa dels que hi estan treballant.

–Analitzant l’assistència a la jor-
nada, s’observa una clara presència
dels ens locals. ¿Quina és la vincu-
lació de la diputació amb ells?

–És una de les nostres prioritats. La
diputació té el seu sentit en el suport als
municipis, als quals ofereix formació i
assessorament sobre temes de segure-
tat, així com, per exemple, sobre plans

d’emergència d’immobles municipals.
Pel que fa als temes de seguretat a l’o-
bra i les instal·lacions, és el Servei de
Projectes, Obres i Manteniment l’en-
carregat de canalitzar totes les ope-
racions.

–¿I en què consisteix aquesta sim-
biosi?

–La relació amb els ajuntaments és
molt àmplia, i pot anar des de la realit-
zació directa d’una obra pública fins a la
redacció i la tutela de tot el procés cons-
tructiu, i en aquest cas es deixa que si-
gui l’ajuntament el que realitzi l’obra. És
en aquest punt on existeix la possibilitat
de proporcionar ajuda perquè els ajun-
taments realitzin correctament els seus
plans de seguretat i perquè, en el pro-
cés de gestió de l’obra pública, els go-
verns locals mitjans i petits trobin en nos-
altres un suport que els permeti arribar
allà on, per si sols, no podrien arribar.

–Deixant a un costat el punt de vis-
ta empresarial i centrant-nos en el
ciutadà, ¿com definiria l’actual evo-
lució de la vivenda?

–Es diu que, a partir d’ara, el creixe-
ment dels preus no serà tan fort, però
això no significa que baixin: augmenta-
ran, però, previsiblement, ho faran molt
més lentament que en exercicis ante-
riors. Per un altre costat, les polítiques
de vivenda, tant de la Generalitat com
del Govern central, han millorat subs-
tancialment i els resultats es veuran mi-
llor en qüestió d’un o dos anys, quan
s’emprendran fortes promocions de vi-
venda de caràcter públic.

També observem que, a més de la vi-
venda protegida per a la venda, als ajun-
taments creix la promoció de vivenda de
lloguer. I quan aquests no tenen una gran
capacitat econòmica, la fomentem a
través de convenis amb caixes (com Cai-
xa Catalunya o Caixa de Terrassa), que
s’han convertit en promotors del pis de
lloguer.

–Però ni compra, ni lloguer. Enca-
ra hi ha una part de la població que
continua tenint serioses dificultats
per accedir a una vivenda.

–Efectivament. I aquest problema no
es resol només amb la promoció de vi-

s’ha anat fent a partir dels anys 80. I no
només em refereixo a una millora de la
vivenda en si, a nivell constructiu, sinó
també en relació amb l’urbanisme i els
equipaments i els serveis que es troben
al voltant de la vivenda. Tot plegat, és
veritat, acompanyat d’una certa reduc-
ció de la mida de la vivenda, que es
desprèn del cost del terreny. Però s’ha
de tenir en compte que els models fa-
miliars han canviat molt.

–¿Quins són els reptes de millora
de la diputació?

–Fins al moment, la Diputació de Bar-
celona ha estat un element de suport
econòmic molt fort per als ajuntaments.
Penso que ara hauria de treballar per
convertir-se en una verdadera gestoria
dels ajuntaments petits i mitjans. Moltes
vegades, donar diners no és suficient.
La millora ve per l’ampliació d’aquestes
polítiques de suport tècnic i logístic.2
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l’entrevista

Una prioritat de la Diputació de Barcelona
és la vinculació amb els ajuntaments 

Bastida per a la reparació del museu Cau Ferrat de Sitges.

ELS REQUISITS

“La implantació de la
prevenció ha de produir 
una sinergia entre tots els
que intervenen en l’obra”

“La diputació ha de ser
una verdadera gestoria 
dels governs locals petits 
i mitjans”

“S’han de vigilar les
falses subcontractes,
que poden posar 
en perill la qualitat 
i la seguretat a l’obra”

EL CONSELL




