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Dos obrers treballen a l’obra d’un edifici convenientment lligats segons la normativa laboral de la construcció. 

E
ls accidents laborals al sec-
tor de la construcció han
disminuït durant el 2007,
tot i que els greus han aug-
mentat, a causa de l’incre-

ment de treballadors, i malgrat que és
necessari seguir treballant i lluitant per
reduir, tant com es pugui, l’índex de si-
nistralitat en l’àmbit constructiu i laboral
en general.  

Segons dades de la Conselleria de
Treball, durant l’any 2007 es van produir
a la construcció catalana un total de
35.515 accidents laborals. D’aquests,
34 eren accidents mortals, 396 greus i
35.085 lleus. Això suposa que respecte
al 2006, els accidents laborals lleus van
disminuir un 0,7% i els mortals un 8,1%,
mentre que, per contra, els accidents
greus van experimentar un augment del
3,1%.  

DISMINUCIÓ GENERALITZADA
Si es posa en relació el nombre d’acci-
dents amb el nombre de treballadors
amb alta a la Seguretat Social, s’obté
l’índex d’incidència, la dada més ade-
quada per seguir l’evolució de la sinis-
tralitat, ja que elimina l’efecte distorsio-
nador que produeixen en les xifres
absolutes els canvis en el volum de la
població ocupada que hi ha al llarg dels
anys. 

Així, el nombre d’accidents per cada
100.000 treballadors durant el 2007 se
situa als 12.213, 12.065 dels quals eren
accidents lleus, 136 greus i 12 mortals.
Pel que fa a la incidència durant el 2006,
tots els tipus d’accidents han disminuït:
els lleus un 4%, els greus un 0,4% i els
mortals un 11,2%. 

Així es desprèn de la comparació de
dades efectuada per la Cambra Oficial
de Contractistes d’Obres de Catalunya
(CCOC), que afirma que respecte al
1998, els accidents lleus al sector de
la construcció s’han reduït un 31%, els
greus un 43% i els mortals un 59%. Amb
tot, la incidència de tota mena d’acci-
dents en la construcció catalana durant
el 2007 ha estat la més baixa de l’última

dècada: respecte al 1998, els accidents
lleus han disminuït un 31%, els greus un
43% i els mortals un 59%. 

IMATGE NEGATIVA
Durant els últims anys, habitualment s’ha
assenyalat el sector de la construcció
com el pitjor pel que fa a l’accidentalitat
laboral. Tot i això, si es fan servir les da-
des de la mateixa Conselleria de Treball
i es compara la construcció amb altres
sectors com ara l’agricultura, la indús-
tria o els serveis, s’observa, segons la
CCOC, que hi ha fins a 20 activitats
econòmiques amb algun índex d’in-
cidència superior. Per ser més exactes,
la construcció ocupa el setè lloc entre
les 20 activitats amb més accidents mor-
tals, el 10è lloc pel que fa als accidents
greus i el 13è pel que fa als accidents
lleus. 

Per millorar la prevenció de riscos la-
borals en qualsevol activitat és neces-
sari conèixer les circumstàncies dels ac-
cidents. En aquest sentit, la Conselleria
de Treball porta a terme una investiga-
ció de la qual es poden desprendre in-
formacions molt útils per orientar la po-
lítica de prevenció de riscos amb
racionalitat i coherència. 

Segons la CCOC, cal saber quins dels
34 accidents mortals del sector el 2007
ho van ser per causes no traumàtiques,
quins per accidents de trànsit i quins per
causes traumàtiques, ja que només
aquests últims  es poden evitar mit-
jançant mesures de seguretat a les
obres. Continuar amb la criminalització
de tot un sector empresarial, assenya-
len des de la patronal, quan les dades
sobre accidents, fruit de l’esforç conti-
nuat durant anys, es troben en un clar

descens, és d’una parcialitat preocupant. 
Si es comparen les dades referents

a les diferents províncies catalanes, els
índexs d’incidència més baixos es tro-
ben a Tarragona, amb un registre de
10.939 accidents lleus davant dels
12.065 del conjunt de Catalunya; a Bar-
celona, amb 125 accidents greus davant
dels 136 de Catalunya; i a Girona, amb
cinc accidents mortals davant dels 12
de Catalunya. 

Pel que fa a l’evolució de l’accidenta-
litat entre el 1998 i el 2007, el descens
més important d’accidents lleus es pro-
dueix a Lleida, amb una disminució del
40% davant del 31% de Catalunya; el
d’accidents greus, a Barcelona, amb una
disminució del 50% davant d’un 43%; i
el d’accidents mortals a Girona, amb una
disminució del 82% davant del 59% al
conjunt de Catalunya.2

JORDI MATEOS
Àrea Monogràfics M

La província de
Girona registra el
principal descens 
de sinistres mortals

L’ESTUDI DE LES
CIRCUMSTÀNCIES ÉS
BÀSIC PER MILLORAR 
LA PREVENCIÓ

MÉS INVESTIGACIÓ 

La construcció a Catalunya aconsegueix 
la xifra de sinistres més baixa en 10 anys 
Els accidents lleus disminueixen el 2007 el 4% respecte al 2006, els greus el 0,4% i els mortals l’11,2%
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L’opinió dels
experts en
prevenció

¿Quina és la
principal funció
de la seva 
associació i
quins objectius 
persegueix?

Les preguntes

1

¿Quina és la
situació actual 
de la prevenció 
a Espanya?

2

¿Quines accions
s’haurien de
desenvolupar 
per fomentar les
bones pràctiques
preventives 
en el sector de 
la construcció?

3

el qüestionari per JULIO MAYA

Juan Carlos 

BAJO

DANEPA té dos objectius específics i directes.
El primer persegueix la millora de la qualitat de
les actuacions del sector de les entitats pre-
ventives a través de la regulació de les nostres
activitats. Regulació que neix del consens en-
tre tots els associats que les nostres actua-
cions fan èmfasi en la millora de les condicions
de treball de tots i cada un dels treballadors.
Condicions de treball que van més enllà del
concepte d’accident laboral que, tot i ser molt
important, és simplement la punta de l’iceberg
de les possibles situacions de dany a la salut
de les persones. El segon objectiu comprèn la
defensa del col·lectiu a través de la seva re-
presentació en els fòrums on es decideix la
nostra regulació, amb l’objectiu que les noves
normes i actuacions siguin factibles de posar
en marxa. 

DContínuament sabem de l’existència d’acci-
dents que representen un índex molt alt res-
pecte a països del nostre entorn. Això gene-
ra un cert desànim, però la realitat és que,
independentment dels nostres índexs de si-
nistralitat, si analitzem l’any de publicació de
la llei de prevenció, estem consolidant tots els
aspectes necessaris per reduir els accidents.
No obstant, el nostre dèficit històric fa que les
mesures que prenem no repercuteixin a curt
termini, fet que ens permetrà una reducció més
lenta però més ben consolidada. En aquest
sentit, l’Estratègia Espanyola de Seguretat i
Salut crec que per primera vegada genera un
marc de consens entre tots els agents intervi-
nents que es plasmarà en resultats en els prò-
xims anys i generarà un marc estable de mi-
llora contínua.  

DEl sector de la construcció és molt complex,
més quan en els últims anys ha tingut un crei-
xement espectacular d’activitat, i això genera
tensions laborals, arribada en aquest sector
de mà d’obra poc qualificada, en particular im-
migració, i un creixement desmesurat de pe-
tites empreses que actuen com a subcon-
tractistes dins d’una cadena massa llarga. Crec
que l’actual desaccelaració, la llei de subcon-
tractació, les mesures formatives incloses en
el conveni aprovat l’any passat són un bon ca-
mí per solucionar aquests problemes, que junt
amb una tendència de canvi cultural en les em-
preses del sector poden donar resultats im-
portants, possiblement no a curt termini.2

Director de l’àrea de PRL
de l’Associació Nacional
d’Entitats Preventives
Acreditades (ANEPA)

Juan Carlos Bajo Albarracín
(ANEPA), Oliver Martín (ASPA) i
Juan José Llona Barrenechea
(Asprem) analitzen la situació
que viu el sector de la prevenció
i la seguretat laboral en el sector
de la construcció.
Tots tres
apunten 
que 
encara
queda 
molt per fer  

D“ESTEM CONSOLIDANT 
ELS ASPECTES NECESSARIS
PER REDUIR ELS ÍNDEXS 
DE SINISTRALITAT”

Oliver

MARTÍN

DLa representació i la defensa dels interessos
dels associats davant totes les instàncies: ad-
ministracions públiques, organismes de con-
trol, interlocutors socials i defensa de la qua-
litat i bona imatge davant la societat en general
i, en particular, a les nostres empreses client.
Els nostres objectius actuals passen per una
definició i delimitació del sector, i una de les
seves peces clau és el conveni col·lectiu que
estem acabant de negociar; prestigiar i pro-
fessionalitzar aquesta activitat tècnica i con-
tribuir a fer que les empreses assumeixin la
prevenció com un element bàsic en totes les
seves decisions.

DEstem millor que fa uns anys segons indiquen
les estadístiques de sinistralitat. Però queda molt
per fer: se segueix veient la prevenció com un
problema, i no com una solució. Per raons histò-
riques ben conegudes, aquest sector es va des-
envolupar malament, amb profundes distorsions
que han deixat com a seqüela una valoració so-
cial molt per sota del que l’activitat i qui la por-
ta a terme amb honestedat es mereixen. Mol-
tes de les reformes necessàries es posaran en
marxa amb el desenvolupament de l’Estratègia
Espanyola de Seguretat i Salut. Un altre
problema és la inseguretat jurídica en què ens
estem movent tots els que ens dediquem a la

prevenció de riscos laborals, tant juridicoadmi-
nistrativa com penal, com un efecte secundari
advers de la creixent judicialització i que ja
s’hauria de tallar perquè estem dedicant gaire-
bé més recursos a protegir-nos jurídicament que
a la prevenció real. També calen més recursos. 

DAlgunes ja estan preses, com les relatives a
subcontractació i a una formació adequada
com recull el conveni del sector. Des d’ASPA
hem proposat un enfocament diferent per a
l’organització de la prevenció en les obres i
que suposa una adaptació de la prevenció al
risc (que està en cada obra) i no a cada em-
presa. La construcció és una activitat de risc
en si mateixa i per l’organització del treball i
concurrència d’empreses. Fins ara hem es-
tat juxtaposant una organització preventiva pa-
ral·lela, és a dir, igualment complexa i disper-
sa. Creiem que és el moment de pensar en
una visió i organització única i integral de ca-
da obra, fet que, a més, contribuiria a una de-
limitació de responsabilitats.2

Gerent de la Federarció
de Serveis de Prevenció 
Aliens (ASPA)

D“LA PREVENCIÓ SE SEGUEIX
VEIENT COM UN PROBLEMA 
I NO COM UNA SOLUCIÓ;
QUEDA MOLT PER FER”

Juan José

LLONA

DAsprem, l’Associació de Societats de Pre-
venció de les Mútues d’Accidents de Treball,
es va constituir com a patronal l’any 2005 amb
l’objectiu fonamental de representar i defen-
sar els interessos comuns dels seus associats.
Actualment, l’entitat està composta per les 20
societats de prevenció existents. 

Un dels objectius a curt termini d’Asprem
és la firma del primer Conveni Col·lectiu Na-
cional dels Serveis de Prevenció Aliens que
resulti d’aplicació al conjunt dels seus treba-
lladors, i que contribueixi no només al seu re-
coneixement i professionalització, sinó a la po-
tenciació i la consolidació del sector.

Recentment s’ha de destacar que s’ha fir-
mat un preacord entre les tres associacions
del sector i els sindicats CCOO i UGT, sobre
les qüestions més rellevants d’aquest primer
conveni. En aquest sentit, confiem que en les
pròximes setmanes pugui estar totalment fi-
nalitzat i, per tant, en vigor en el sector de la
prevenció. 

DAmb independència dels elements positius
del nostre sistema preventiu, encara queden
aspectes per millorar, i considerem que amb
la recent aprovació de l’Estratègia Espanyo-
la de Seguretat i Salut en el Treball, i a l’es-
pera que es produeixi un desenvolupament
normatiu de les mesures que contempla (que,
entre altres, afectaran els serveis de preven-
ció aliens), es possibilitarà que entre tots els
agents implicats aconseguim una important
reducció de la sinistralitat laboral, així com una
millora sensible dels nivells de seguretat i sa-
lut laborals. 

DEn el si d’Asprem, entenem com un aspec-
te fonamental sensibilitzar els directius i els

treballadors de les empreses sobre compor-
taments segurs i la utilització correcta dels
equips de treball i la protecció col·lectiva i in-
dividual, i és necessari canviar la mentalitat en
el que fa referència a la formació en matèria
de prevenció, de tal manera que a més de fa-
cilitar una formació tècnica en la pròpia obra,
també es fomentin els aspectes relacionats
amb les actituds i els comportaments. De la
mateixa manera, també resulta imprescindi-
ble que se segueixi impulsant la integració de
la prevenció en tots els nivells jeràrquics de
l’empresa.2

President de l’Associació de
Societats de Prevenció de
les Mútues d’Accidents de
Treball (Asprem)

D“S’HAN DE SENSIBILITZAR
ELS TREBALLADORS I ELS
CÀRRECS D’EMPRESES SOBRE
CONDUCTES SEGURES”
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Formació, qualitat i seguretat

“Hem de valorar
aquelles accions
que fan que la
tendència en
accidents sigui
negativa”

Enric
REYNA
PRESIDENT 
DE L’APCE

“Ens marquem
l’objectiu,
certament
ambiciós, 
d’aconseguir una
sinistralitat zero”

Néstor
TURRÓ
PT.GREMI DE CONSTRUCTORS
D’OBRES DE BCN I COMARQUES

L
a situació en matèria de
prevenció i riscos laborals
en el sector de la cons-
trucció és millor avui que
fa cinc anys”. Aquesta és la

valoració de la gerent del Servei de Pre-
venció Gaudí, Gemma Carol, atenent a
l’informe de la Conselleria de Treball de
la Generalitat, segons el qual l’índex d’in-
cidència –nombre d’accidents per cada
100.000 afiliats a la Seguretat Social– en
aquest sector ha disminuït un 22% en
l’últim lustre, i és l’índex d’incidències
d’accidents mortals el que ha disminuït
més, en un 36%. “Però no es pot abai-
xar en absolut la guàrdia”, matisa Sal-
vador Álvarez, director general de Rela-
cions Laborals de la Conselleria de
Treball. “S’ha de tenir en compte que
en aquest sector la sinistralitat labo-
ral supera el doble la de la resta de
sectors productius, i fins i tot qua-
driplica la incidència en els accidents
de treball mortals, cosa que mostra
la gravetat dels accidents en la cons-
trucció”, explica. 

Segons Enric Reyna, que és el presi-
dent de l’APCE, en l’últim any hi ha ha-
gut un lleuger augment del nombre d’ac-
cidents laborals totals (1,4%).
“L’augment de treballadors, no obs-
tant, ha sigut d’un 4,5%; és a dir, su-
perior a la xifra total d’accidents; per
tant, el que sí que podem afirmar és

dicions de seguretat i la formació dels
seus treballadors. Tot això incidirà no
només en una reducció dels accidents
sinó també en una competitivitat més
elevada de les empreses constructo-
res”. M. Àngels Sánchez, membre de la
Junta de Govern del Col·legi d’Aparella-
dors i Arquitectes Tècnics de Barcelona,
recolza aquesta percepció: “S’ha de mi-
llorar la insuficient formació dels tre-
balladors, acompanyada sovint per un
dèficit de reconeixement en tota la ca-
dena de producció d’una obra que
aquest és, avui, un sector de risc i que
la falta de seguretat i de salut als seus
centres de treball afecta la qualitat de
l’edificació”.

INSATISFACCIÓ
Malgrat que –ho assenyalen les xifres– en
els 10 últims anys el sector de la construc-
ció ha fet passos ferms en la reducció de
la sinistralitat laboral, els professionals del
sector no es poden donar per satisfets.
Perquè, per pocs que siguin, cada acci-
dent és una derrota en el llenguatge de la
prevenció. “No podem pensar que la
sinistralitat és inamovible. Hem d’a-
nalitzar cada sector i empresa, valo-
rar aquelles accions que fan que la
tendència en accidents sigui negati-
va i aprofundir en aquelles campanyes
que han donat resultat positiu”, ex-
plica Reyna.

El paquet de propostes per avançar en
aquest camp hauria de partir de la “im-
plicació absoluta de totes les parts,

Més esforç per part
CLAUS PER DISMINUIR LA SINISTRALITAT

que l’índex d’incidència s’ha reduït”,
afirma.

Queda molta feina per fer, sí. Però
“s’està treballant en la línia adequa-
da”, opina Néstor Turró, del Gremi de
Constructors d’Obres de Barcelona i Co-
marques. I afegeix: “Ens marquem l’ob-
jectiu, certament ambiciós, d’acon-
seguir una sinistralitat zero”.

Segons les xifres del gremi, el nombre
d’accidents a Catalunya va disminuir el
4% el 2007; pel que fa als accidents mor-
tals, la reducció va ser de l’11,3%, amb
34 morts per accident el 2007 enfront
dels 37 de l’any anterior. Més dades: a
Catalunya els accidents lleus en la cons-
trucció, fins al setembre del 2007, van
ser un 6% menys que els ocorreguts a
tot Espanya, un 16% menys pel que fa
als greus i un 17% en el cas dels mortals.
“Catalunya és una de les comunitats
que estan reduint més els seus ín-
dexs d’incidència”, apunta Emilio Gó-
mez, gerent de Fundació Laboral. I això
és, segons Gómez, perquè “el sector
català de la construcció està apos-
tant per la prevenció”. No suposa un
avanç espectacular, segons Gemma Ca-
rol, però es nota una millora pel que fa
a sensibilització: “La cultura que la pre-
venció és un aspecte indispensable
que s’ha de gestionar al mateix cen-
tre de treball ara està més difosa en
les empreses”.

Per la seva part, Rafael Romero, pre-
sident de la Cambra Oficial de Contrac-
tistes d’Obres de Catalunya, creu que

N. VILLA // D. REINA
Àrea Monogràfics M

ANÀLISI. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LA CONSTRUCCIÓ

En els últims anys han anat disminuint el nombre d’accidents laborals en la cons-
trucció, en particular els mortals. Però encara queda molta feina per fer en matè-
ria de prevenció de riscos laborals. Una opinió que comparteixen els principals
agents del sector. Millorar la formació, la seguretat, la qualitat a la feina i l’even-
tualitat són algunes de les claus per seguir avançant i consolidar la tendència po-
sitiva en la disminució de l’accidentalitat. La construcció és avui un sector de risc
i, tot i que ha augmentat la consciència sobre això, no s’ha d’abaixar la guàrdia.

“s’ha avançat en la millora de la se-
guretat laboral en la construcció ca-
talana, gràcies als esforços de tots,
treballadors i empreses”.

No són tan optimistes els representants
sindicals. A Alfredo Bienzobas, de CCOO,
aquestes xifres li semblen “inassumibles
en qualsevol país que pretengui ser
modern, industrialitzat i tecnològica-
ment avançat”. Segons l’opinió de Nar-
ciso Riera, responsable del sector de la
construcció de Metall, Construcció i Afins
de la UGT de Catalunya (MCA-UGT) les
xifres segueixen sent “pràcticament
idèntiques a les de l’any anterior, amb
una mitjana de gairebé dos accidents
greus diaris i una víctima mortal per
setmana”. Malgrat aquesta valoració ne-
gativa “som conscients dels esforços
que s’estan realitzant en matèria de
prevenció”, afirma Riera. 

EVENTUALITAT I POCA FORMACIÓ
L’eventualitat continua sent excessiva en
el sector, segons els responsables sindi-
cals. Per Bienzobas, l’eventualitat i la pre-
carietat són un dels grans dèficits estruc-
turals del sector. Els altres són, segons ell,
la insuficiència de representació sindical
dels treballadors i la falta de formació pre-
ventiva que afecta des del promotor i el
constructor fins a l’últim peó. En aquest
sentit, el director general de Relacions La-
borals de la Conselleria de Treball troba
“necessari que les empreses incre-
mentin el seu esforç en la prevenció
de riscos laborals, i millorin les con-

DCATALUNYA ÉS UNA 
DE LES COMUNITATS 
ON ESTAN REDUINT 
MÉS ELS ACCIDENTS

DL’EVENTUALITAT
CONTINUA SENT
EXCESSIVA EN EL SECTOR,
SEGONS CCOO I UGT

de tots
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“Destaca la posada
en marxa del
registre d’empreses
contractistes i
subcontractistes”

Salvador
ÁLVAREZ
DTOR.GRAL.DE RELACIONS
LABORALS DE TREBALL 

“Hauria de primar la
reducció dràstica
dels accidents per
sobre dels terminis
d’entrega dels
projectes”

Narciso
RIERA
RESPONSABLE
DE MCA-UGT

“La industrialització
i l’ús de noves
tecnologies
suposen una millora
en les condicions 
de treball”

Emilio
GÓMEZ
GERENT DE FUNDACIÓ LABORAL 
A CATALUNYA

“La cultura 
de la prevenció 
de riscos laborals
està ara més 
difosa en les
empreses”

Gemma
CAROL
GERENT DEL SERVEI 
DE PREVENCIÓ GAUDÍ

“Aquestes xifres de
sinistralitat són
inassumibles en
qualsevol país
que pretén
ser modern”

Alfredo
BIENZOBAS
RESPONSABLE 
DE CCOO

“Obtenir un
certificat
homologat ha de
ser una condició
necessària per
treballar”

Rafael
ROMERO
PRESIDENT
DE LA CCOC

“Aquest és avui 
un sector de 
risc i la falta 
de seguretat 
té greus
conseqüències”

M.Àngels
SÁNCHEZ
MEMBRE DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CAATB

des de l’inici de l’obra, que ja ha de
tenir en compte les mesures preven-
tives del seu desenvolupament; en l’e-
tapa de coordinació de l’obra i fins al
seguiment de les anomalies i les in-
cidències que es detectin”, aconsella
Riera, que afegeix que “hauria de primar
la reducció dràstica dels accidents per
sobre dels terminis d’entrega dels pro-
jectes”. Un canvi de xip que també afec-
taria la concepció del treballador: “Amb
una ocupació estable, formació i un
pla de carrera que permeti la projec-
ció professional”, exigeix el sindicalista
de la UGT.

Un capítol a part mereix, segons Bien-
zobas, la població ocupada d’origen im-
migrant, que en els últims anys “ha es-
devingut substancial”. No obstant,
denuncia el portaveu del sindicat, no s’ha
reconegut la importància de la seva apor-
tació, se’ls ha explotat en perjudici dels
treballadors nacionals i s’han creat si-
tuacions de competència deslleial en-

Material de construcció i treballadors en una obra, vistos des de darrere d’una malla metàl·lica.

del treballador abans i durant l’execució
de la feina.

A aquestes propostes, Rafael Romero
afegeix la següent: “Homologar centres
de formació professional que certifi-
quin el nivell de qualificació i aptitud
dels treballadors del sector”, ja que
–afirma el president de la Cambra Oficial
de Contractistes d’Obres de Catalunya–
“obtenir aquest certificat hauria de ser
una condició necessària per poder tre-
ballar en el sector”.

FORMACIÓ
Com ja s’ha apuntat, un dels aspectes
ineludibles per a la millora en matèria de
prevenció és la formació, que, opina Sán-
chez, ha d’arribar “a tots els nivells,
sense excepció: des dels operaris
fins als directius”. En aquest sentit, el
Gremi de Constructors d’Obres de Bar-
celona i Comarques desenvolupa una
àmplia tasca per donar a conèixer als
agremiats els conceptes bàsics, els ris-

cos més freqüents i les mesures preven-
tives, així com sensibilitzar els alumnes
sobre la importància de la seguretat i la
salut en el treball. Des d’aquest punt de
vista, el president del gremi, Néstor Tu-
rró, considera positiva “la incorporació
d’un Llibre Segon en el nou conveni
col·lectiu del sector, en què es recu-
llen les disposicions mínimes en for-
mació de prevenció de riscos per al
personal”.

Álvarez, per un altre costat, destaca “la
posada en marxa aquest mateix any
del registre d’empreses contractistes
i subcontractistes de la construcció”,
cosa que, segons el seu parer, “garan-
tirà que totes les empreses que ope-
ren en el sector comptin amb una es-
tructura preventiva adequada i els
seus treballadors rebin la formació
necessària ”.

SITUACIÓ DE CANVI
Gemma Carol admet que “el sector de
la prevenció es troba més ordenat ac-
tualment gràcies a la separació, per
exigència legal, que les mútues han
realitzat de la seva activitat preven-
tiva, creant les societats de preven-
ció, que són entitats mercantils igual
que els serveis de prevenció aliens
(SPA)”. La gerent del Servei de Preven-
ció Gaudí confia que, “en un parell de
mesos, es firmi el Conveni General
del Sector de la Prevenció, que aju-
darà a estructurar el mercat perquè
existeixi una bona competència que
només afavorirà els interessos de la
prevenció”.

També és positiu el procés d’“ indus-
trialització i l’ús més elevat de noves
tecnologies en el subsector de l’obra
civil, que han suposat una millora en
les condicions de treball –per exem-
ple en la utilització de tuneladores–,
de manera que seria desitjable seguir
avançant en aquesta línia també en
altres segments d’activitat”, afegeix
Emilio Gómez.

Finalment, els experts coincideixen que
el Pacte Nacional Contra la Precarietat i
la Sinistralitat en el Sector de la Cons-
trucció a Catalunya, que actualment està
en debat, ha suposat una fita, a l’acon-
segir fer seure en una mateixa taula tots
els agents del sector. En el marc del pac-
te, “ens esforcem a arribar a acords
sobre el paper que tenen els coor-
dinadors de seguretat i els recursos
preventius, el codi de bones pràcti-
ques dels promotors d’obres, tant pri-
vats com públics, la creació d’un ob-
servatori de la construcció o la
redacció de propostes per a la mo-
dificació d’algunes disposicions le-
gals que s’han manifestat inadequa-
des”, explica Bienzobas.2

tre empreses del sector, basades en l’in-
compliment de la legislació laboral.

TROBADA I DEBAT
Altres aspectes a considerar, que es de-
batran a la Taula de la Seguretat en la
Construcció, impulsada per col·legis pro-
fessionals, sindicats, promotors i cons-
tructors, són la verificació del compliment
de les normes del reial decret 1627/97 dels
projectes d’obra, en la fase de visat per
als col·legis professionals en les obres pri-
vades o de supervisió per a les oficines
tècniques en les obres de les administra-
cions públiques; la creació d’un grup es-
pecialitzat en prevenció de riscos en el
sector de la construcció en el si de la Ins-
pecció de Treball i Seguretat Social; por-
tar a terme una investigació rigorosa i de-
tallada dels accidents greus i mortals per
establir una estratègia que ajudi a definir
mesures eficients per a la reducció de la
sinistralitat del sector; i establir la possibi-
litat de control de les condicions físiques

FOTO CEDIDA PER FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ

DLA POBLACIÓ OCUPADA
D’ORIGEN IMMIGRANT ÉS
CADA VEGADA MÉS
NOMBROSA



6 Pàgines especials DIJOUS
31 DE GENER DEL 2008 el Periódico

Edificis de vivendes en procés de construcció.

El nou repte del responsable
del recurs preventiu en l’obra
El professional vetlla per la seguretat dels treballadors en l’execució d’activitats considerades perilloses

La seva presència
en l’obra depèn 
del risc en el centre
de treball

L’
actual legislació espanyola
exigeix que les empreses
prenguin mesures per com-
batre de manera activa la si-
nistralitat a la feina. Per

aquesta raó, cada vegada són necessa-
ris més professionals amb formació es-
pecífica en la prevenció de riscos labo-
rals. 

En el cas del sector de la construcció,
per exemple, la presència d’un respon-
sable en aquest camp ja s’ha convertit
en una obligació per desenvolupar alguns
projectes d’edificació. Es tracta del co-
negut com a recurs preventiu. Així ho es-
tableix la llei de reforma del marc normatiu
de prevenció de riscos laborals 54/2006
a l’article 4.3. La implantació d’aquest re-
curs preventiu a l’obra, però, ha d’estar
justificada. És a dir, és necessària quan
els riscos en el procés de construcció es
puguin veure agreujats o modificats; quan
es facin activitats reglamentàriament con-
siderades perilloses i especials: feines
amb risc de caiguda des de l’altura, so-
terrament, enfonsament, o ofegament per
immersió, tasques realitzades en espais
confinats o amb màquines sense certifi-
cació europea; i quan la seva presència
sigui requerida per la Inspecció de Tre-
ball i Seguretat Social al detectar-hi con-
dicions laborals poc correctes, segons
contempla la normativa. 

MÉS QUE UN VIGILANT 
En aquestes situacions, el recurs pre-
ventiu és el responsable de gestionar l’ac-
tivitat de risc en l’obra i el comportament
dels treballadors. Per això, aquest ope-
rari “s’ha de preparar tècnicament,
com a mínim a un nivell bàsic, enca-
ra que en algunes tasques concretes
és necessària una formació superior
per garantir l’autosuficiència de la se-
va funció i, principalment, la segure-
tat dels empleats”, afirma Héctor Ar-
mesto, del Servei de Prevenció Gaudí. Es
tracta d’un “vigilant qualificat” –afe-
geix– preparat per difondre i controlar les

bones pràctiques i conductes en la cons-
trucció. Tot i així, les seves funcions i obli-
gacions legals tendeixen a confondre’s
en la realitat. 

Per Armesto, la seva presència està
determinada, i “no s’ha de conside-
rar indiscriminadament durant tot el
temps que dura l’obra”. Al contrari. La
norma indica que és una “mesura de
més rigor i, per tant, –diu– caldria fer
una planificació de les tasques con-
cretes, a partir del pla de seguretat
i salut específic del projecte d’edifi-
cació”.

En aquest sentit, comenta, si no es fa
una correcta distinció de la seva feina, la
implantació d’aquest professional a l’o-

bra es convertirà en “un simple com-
pliment legal i es produirà un buit
d’actuació, que en cas d’accident,
suposaria col·locar-lo en situació
d’inseguretat jurídica”. 

Per altra banda, el recurs preventiu
tampoc s’ha de veure com un simple vi-
gilant, “ja que si només és a la feina,
no compleix la missió” per a la qual ha
estat creat, afegeix Armesto. També és
indispensable que disposi dels mitjans
necessaris per desenvolupar la seva tas-
ca amb garantia d’èxit i, sobretot, per po-
der arribar a ser eficaç en la seva com-
petència. En aquest sentit, és important
que l’encarregat en aquest camp dispo-
si d’informació sobre l’activitat que justi-

fica la seva presència i les disposicions
tècniques i protocols d’actuació sobre
les tasques que cal realitzar. 

D’aquesta manera, aquesta figura
tindrà més control per observar els pos-
sibles incompliments, dificultats, carèn-
cies de mitjans i males pràctiques a la fei-
na. Així mateix, podrà fer les indicacions
oportunes per al bon i immediat com-
pliment de les activitats preventives. A
més, és la seva obligació informar d’a-
questes deficiències els responsables de
l’obra, encarregat, cap d’obra o fins i tot
al coordinador de seguretat, que han d’a-
doptar les mesures preventives ne-
cessàries, modificar l’avaluació i la plani-
ficació dels riscos laborals.2

SARA MARÍN
Àrea Monogràfics M

EL SERVEI DE PREVENCIÓ Gaudí
(www.spgaudi.com) és una em-
presa especialitzada en la preven-
ció de riscos laborals i, en concret,
en la gestió de la seguretat a les
obres d’edificació i infraestructu-
res de tot tipus. Des de la seva fun-
dació, l’any 1997 a Barcelona, i a
través de l’Institut Gaudí de la
Construcció, ofereix serveis de
consultoria sobre seguretat i salut
a l’obra, normativa i prevenció amb
l’objectiu d’evitar els accidents a
la feina. 

En l’actualitat, aquesta organit-
zació disposa d’una nova eina es-
pecífica que permetrà coordinar
les activitats empresarials i cobrir
certs aspectes de la llei regulado-
ra de la subcontractació. Es trac-
ta del gestor documental integral
per internet, e-Gestiona. Té un am-
pli àmbit d’aplicació, ja que ajuda
a controlar la informació i la ges-
tió dels centres de treball, empre-
ses i recursos humans interns, la
formació o els reconeixements mè-
dics, entre altres funcions. Aques-
ta aplicació tecnològica auto-
matitza el procés de gestió
documental entre contractes i sub-
contractes, i redueix el cost de la
gestió administrativa. 

el servei

MÉS GESTIÓ 
DEL PERSONAL 

EL TITULAR DEL CÀRREC
S’HA DE FORMAR COM 
A TÈCNIC,ALMENYS,
A NIVELL BÀSIC 

DAVANT DE LES DEFICIÈNCIES,LA SEVA
FUNCIÓ ÉS INFORMAR L’EMPRESARI
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prova si se li assignen feines de la seva
categoria professional en una altra com-
panyia, perquè la TPC acredita el com-
pliment d’aquests períodes en qualse-
vol lloc de treball anterior.

ACCÉS ALS SERVEIS
Així mateix, la Targeta Professional de la
Construcció eximeix dels reconoeixe-
ments mèdics quan el treballador can-
via d’obra, ja que hi queda registrat l’úl-
tim realitzat, amb vigència d’un any. A
més a més, la TPC permet accedir amb
més facilitat als serveis oferts per la Fun-
dació Laboral de la Construcció, així com
a la informació que figuri al seu expe-
dient i obtenir les certificacions relatives
a aquesta. 

Les empreses, de la mateixa manera,
també en surten beneficiades amb la im-
plantació de la TPC, ja que a través del
document disposen d’un suport que els
permet certificar, entre altres aspectes,
que els seus treballadors posseeixen, com
a mínim, la formació inicial en matèria de
prevenció de riscos laborals, i constatar
que els treballadors pertanyents a les em-
preses subcontractistes tenen l’esmen-
tada formació. 

SOL·LICITAR LA TPC
Podran sol·licitar la TPC tots aquells tre-
balladors que estiguin donats d’alta, o en
situació d’incapacitat transitòria, a qual-
sevol empresa enquadrada en l’àmbit d’a-
plicació del conveni col·lectiu general del
sector de la construcció. També tindran
dret a sol·licitar la targeta aquells treba-
lladors que, fins i tot estant en situació de
desocupació, acreditin almenys trenta dies
d’alta en empreses enquadrades en l’àm-
bit d’aplicació del citat conveni, en el pe-
ríode de dotze mesos immediatament an-
terior a la data de la sol·licitud.

Per a la seva sol·licitud, el treballador
disposa de més de 100 punts repartits
per tot el territori espanyol. Les sol·lici-
tuds es poden tramitar a les seus i cen-
tres de formació de la Fundació Laboral
de la Construcció; a les associacions em-
presarials de la Confederació Nacional de
la Construcció (CNC); a les seus de la Fe-
deració Estatal de la Construcció, Fusta
i Afins de Comissions Obreres (Fecoma-
CCOO); a les seus de Metall, Construc-
ció i Afins de la Unió General de Treba-
lladors (MCA-UGT); o a través del portal
web de l’entitat (www.trabajoencons-
truccion.com).

La implantació d’aquesta iniciativa ha
suscitat el consens en el sector, des de
patronals fins a sindicats, passant per
l’Administració pública. Per això, la TPC
ha estat definida com una eina clau per
disminuir la sinistralitat a les obres, ja que
suposarà que cada treballador disposi
d’un DNI o una carta de presentació, en
què consti de manera clara la seva for-
mació i experiència. Una cosa fonamen-
tal no només per a la seva pròpia segu-
retat, sinó per al desenvolupament del
sector, en un moment de cert refredament
de l’activitat constructora. Perquè, tal com
remarca la consellera de Treball, Mar Ser-
na, la TPC és un repte clau per a la pro-
fessionalització del sector, ja que els paï-
sos amb més accidents són sempre els
menys competitius.2

Dos treballadors en una obra, amb tots els elements de seguretat necessaris, com cascos i arnesos. 

L
a Fundació Laboral de la
Construcció ha començat a
emetre les primeres Targetes
Professionals de la Construc-
ció (TPC), el nou sistema que

acredita la formació en prevenció de ris-
cos dels treballadors de la construcció.
El seu desenvolupament i implantació va
començar el mes de setembre passat,
d’acord amb el que s’ha previst tant al
conveni col·lectiu del sector com a la llei
reguladora de la subcontractació. La no-
va TPC serà obligatòria a partir de l’1 de
gener del 2012. Fins aleshores, la seva
introducció serà gradual i la seva pos-
sessió, voluntària.

La targeta és un document en què
consten, entre altres dades, la formació
rebuda pel treballador del sector en matè-
ria de riscos laborals, l’experiència labo-
ral i la qualificació professional. Una ve-
gada expedida es podrà utilitzar durant
un període de cinc anys, i després d’a-
quest termini s’ha de procedir a renovar-
la. Tal com expliquen des de la Funda-
ció Laboral de la Construcció, per obtenir
la TPC és necessari haver cursat una for-
mació mínima inicial en matèria de pre-
venció específica del sector denominada
Aula Permanent de Prevenció, que té un
programa compost d’un total de vuit ho-
res lectives.

Per facilitar l’emissió de la TPC i l’ac-
cés a tota la informació relacionada, la
fundació ha posat en marxa la web
www.trabajoenconstruccion.com, lloc ofi-
cial de la Targeta Professional des del qual
els treballadors del sector poden obtenir
informació, descarregar la sol·licitud per
enviar-la per correu o tramitar-la en línia.
De la mateixa manera, també s’ha habi-
litat un telèfon gratuït d’informació
(900.11.21.21), des d’on s’atenen totes
les peticions i dubtes.

AVANTATGES I DRETS
La necessitat de ser titular de la TPC té
la seva raó de ser en una sèrie d’avan-
tatges tant per als treballadors, com per
a les empreses del camp de la construc-
ció a Espanya. Per als primers, estar en
possessió de la TPC implica portar a ter-
me la seva feina complint amb les màxi-
mes garanties de seguretat, formació i
professionalització. A través de la TPC,
el treballador demostra que disposa d’u-
na formació que li possibilita treballar d’u-
na manera més segura, ja que per a la
seva expedició és requisit indispensable
que el sol·licitant disposi de la formació
inicial en matèria de prevenció de riscos
laborals. 

Per un altre costat, la targeta serveix
per demostrar l’experiència i qualificació
professional de l’empleat. Això implica
que el treballador acabat de contractar
no ha de tornar a complir un període de

La TPC certifica la formació del
treballador en prevenció de riscos  
La Targeta Professional de la Construcció s’emet des del setembre i serà obligatòria el gener del 2012

XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics M

La seva expedició
ha estat confiada a
la  Fundació Laboral
de la Construcció 

LA FUNDACIÓ Laboral de la Cons-
trucció és una entitat sense ànim de
lucre constituïda en 17 consells terri-
torials, que té la peculiaritat d’estar
gestionada de manera paritària per
les entitats més representatives del
sector de la construcció a Espanya:
la Confederació Nacional de la Cons-
trucció (CNC), la Federació Estatal
de Construcció, Fusta i Afins de Co-
missions Obreres (Fecoma-CCOO) i
Metall, Construcció i Afins de la Unió
General de Treballadors (MCA-UGT).

Com a conseqüència del que pre-
veu la llei reguladora de la subcon-

tractació al sector i del que s’esta-
bleix al conveni general previst per a
un període delimitat entre els anys
2007 i 2011, la Fundació Laboral de
la Construcció és l’entitat encarre-
gada del desenvolupament i poste-
rior emissió de la Targeta Professio-
nal de la Construcció. 

L’organisme paritari forma prop de
80.000 treballadors de la construcció
cada any, compta amb 40 centres de
formació, té una oferta formativa de
350 cursos i compta amb la col·la-
boració de més de 1.500 professors
a tot Espanya. L’últim any ha realit-

zat més d’11.000 visites a obres per
assessorar i informar en matèria de
prevenció de riscos laborals. I ha ela-
borat i ha publicat més de 100 ma-
nuals propis sobre diferents matèries
del sector.

En aquest apartat, la fundació va
editar durant el 2007 passat un to-
tal de 18 nous llibres sobre matèries
relacionades amb el sector de la
construcció, ja siguin com a reedi-
cions o noves publicacions, en el
camp de cadascuna de les profes-
sions, la seguretat, la qualitat i l’ac-
cessibilitat. 

l’entitat
OFERTA DE MÉS DE 350 CURSOS

Formació de 80.000 treballadors
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El paper real del coordinador 
de seguretat en l’obra, a debat
Experts del sector es reuniran per primera vegada en un congrés per analitzar i reinvindicar la seva funció

E
l coordinador de seguretat
en la construcció és l’a-
posta ferma de la Unió Eu-
ropea per reduir la sinis-
tralitat en el sector. Aquest

nou perfil professional, que es va crear
en els anys 90 amb l’aprovació de la di-
rectiva comunitària 92/57/CEE, va néi-
xer amb la missió de vetllar per la salut
dels treballadors en les obres i el com-
pliment generalitzat de la normativa en
riscos laborals en cada projecte. Coinci-
dint amb el seu 15è aniversari, experts
de la UE analitzaran la situació actual i
les perspectives de futur d’aquesta figu-
ra en el primer Col·loqui Europeu sobre
la Coordinació de Seguretat en la Cons-
trucció, que se celebrarà els dies 21 i 22
de febrer a l’edifici World Trade Center
de Barcelona.

L’objectiu de la reunió és fer balanç de
l’estat d’implantació que ha aconseguit
fins avui aquest professional de la salut
en l’obra, així com reivindicar la im-
portància i la utilitat de les seves funcions,
obligacions i responsabilitats. També ser-
virà per divulgar exemples de bones
pràctiques i d’innovació aplicades en
l’àmbit europeu. L’esdeveniment, que es
dirigeix especialment a professionals de
l’edificació i l’enginyeria civil, coordina-
dors de seguretat i salut en obres, orga-
nitzacions sectorials, empresarials i sin-
dicals, comptarà amb la presència
d’importants representants de la segu-
retat en el sector, com el finlandès Juk-
ka Takala, director de l’Agència Europea
per a la Seguretat i la Salut en el Treball,
o el belga Pierre Lorent, considerat l’ar-
tífex de la directiva europea que va cre-
ar la figura del coordinador de seguretat.

Aquest primer col·loqui europeu, or-
ganitzat conjuntament pel Col·legi d’A-
parelladors i Arquitectes Tècnics de Bar-
celona (CAATB), la Conselleria de Treball
de la Generalitat de Catalunya, el Consell
General de l’Arquitectura Tècnica d’Es-
panya i la Xarxa Europea Focus, coinci-
deix a més amb la commemoració del
desè aniversari de l’aprovació del reial de-
cret 627/1997, que va traslladar aques-
ta directiva a la legislació espanyola. Des
d’aleshores es va fer obligatòria la inter-
venció d’aquest professional en totes les
actuacions de construcció del país. 

L’EXPERIÈNCIA EN ALTRES PAÏSOS
Tot i la seva aparició fa 15 anys, la se-
guretat en l’obra és avui encara una
qüestió oberta, un desafiament, i així ho
revelen les xifres d’accidents que es re-
gistren cada any. A més, en alguns paï-
sos de la UE s’han produït algunes di-
ferències  respecte a la interpretació de
la seva funció, obligacions i responsabi-
litats administratives, civils o penals. Per
això, aquesta reunió se centrarà, sobre-
tot, a debatre com Europa afronta real-

ment la seguretat en els processos d’e-
dificació i enginyeria civil des del punt de
vista de la coordinació. D’aquesta ma-
nera, es podrà analitzar en profunditat
què falla: si els antics i nous riscos del
sector s’encaren correctament; si hi ha
un dèficit d’inversió en recursos i forma-
ció; si s’està avançant per arribar a un
procés constructiu segur o bé trobar fór-
mules per gestionar i optimitzar els re-
cursos en matèria de prevenció per ob-
tenir unes millors condicions de seguretat
i salut per a les persones.  

En aquest sentit, el col·loqui servirà per
difondre i enfortir la figura d’aquest pro-
fessional a tot Europa. I és que, segons
afirma M. Àngels Sánchez, vocal de la
Junta de Govern del Col·legi d’Aparella-
dors i Arquitectes Tècnics de Barcelona,
“és més difícil que la seguretat en la
construcció millori si la funció d’a-
quest coordinador només queda re-
flectida en el paper i si no hi creuen
ni el promotor, ni el projectista ni el
constructor”. En aquest sentit, “és im-

portant que la seva intervenció es
desenvolupi sobre la base d’una for-
mació específica que li permeti
afrontar el seu treball amb garanties
d’èxit, per complexa que sigui l’o-
bra”, afegeix. 

TALLERS ESPECÍFICS
Cada un d’aquests temes s’exposarà en
aquesta primera edició del col·loqui, que
comptarà amb la participació activa de
25 experts en coordinació en la cons-
trucció d’àmbit europeu. Semblant al for-
mat d’un congrés, s’estructurarà en cinc
tallers específics. En l’apartat dedicat a
la formació, s’explicaran els conceptes
teòrics mínims i concrets que han de te-
nir aquests professionals. També es de-
batrà sobre les seves funcions i obliga-
cions. En aquest sentit, es donarà a
conèixer l’experiència de Finlàndia en
la implantació de la directiva 92/57/CEE. 

Un altre dels tallers estarà centrat en
els aspectes legals més controvertits de
les responsabilitats d’aquesta figura en la

fase d’execució, des del punt de vista tèc-
nic i jurídic. Així mateix, es comentaran
els límits de les seves accions per no
envair competències durant el des-
envolupament de l’obra. És a dir, si la se-
va missió és coordinar o simplement vi-
gilar. Pel que fa a la legislació, s’oferirà
una visió europea dels 15 anys d’aplica-
ció d’aquesta directiva i serà una bona
ocasió per conèixer l’opinió dels repre-
sentants dels principals agents del sec-
tor. A més, s’han creat tallers per difon-
dre les bones pràctiques en el treball (com
el cas francès o iniciatives desenvolupa-
des a la Ciutat de la Justícia de Barcelo-
na) i per donar a conèixer els resultats de
diferents projectes d’investigació sobre
ergonomia, malalties professionals o for-
mació de treballadors en l’obra. 

Durant els dos dies de la reunió, a la
qual assistiran la consellera de Treball,
Mar Serna, i la ministra de Vivenda, Car-
me Chacón, també es podrà visitar una
exposició d’entitats de seguretat en la
construcció.2

La trobada europea
se celebrarà el 21 
i el 22 de febrer 
a Barcelona

LA INTERVENCIÓ
D’AQUEST PROFESSIONAL
ÉS CLAU PER REDUIR
L’ACCIDENTALITAT

LA REUNIÓ TAMBÉ
SERVIRÀ PER DIVULGAR
LES BONES PRÀCTIQUES
EN LA CONSTRUCCIÓ

HI PARTICIPARAN FINS A 25 PONENTS
D’ÀMBIT INTERNACIONAL

SARA MARÍN
Àrea Monogràfics M

Participants en el postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut que imparteix el CAATB.

LA CELEBRACIÓ d’aquesta trobada
europea serà l’última iniciativa que
haurà organitzat el Col·legi d’Apare-
lladors i Arquitectes Tècnics de Bar-
celona (CAATB) dins del programa
2007: un any per a la seguretat. L’es-
deveniment comptarà amb un gran ac-
te de clausura. El colofó el posarà la
cerimònia d’entrega dels Premis de
l’Arquitectura Tècnica a la Seguretat
en la Construcció que convoca el Con-
sell General de l’Arquitectura Tècnica
d’Espanya. Un guardó que neix l’any
1990 com a conseqüència del com-
promís d’aquesta professió amb la
prevenció de riscos laborals i per es-
timular la implicació de la societat en
la millora de les condicions de treball
en la construcció. Així, es premia
aquelles persones, empreses o ins-
titucions que aporten solucions per
rebaixar la sinistralitat en el sector
constructiu. 

A la 14a edició d’aquests premis,
s’hi han presentat 35 candidatures, xi-
fra que significa una “alta parti-
cipació”, segons han manifestat des
del CAATB. Fins a 21 treballs opten als
guardons en la categoria Innovació i
Investigació; 10, a la Millor Labor In-
formativa, i quatre, a la Millor Iniciati-
va Pública. El jurat d’honor estarà for-
mat per representants dels ministeris
de Treball i Vivenda, l’Agència Euro-
pea per a la Seguretat i Salut en el Tre-
ball, la Inspecció de Treball i Segure-
tat Social, l’Institut Nacional de la
Construcció, l’Associació de Cons-
tructors d’Espanya, Reed Business
Information, els sindicats i el Consell
General de l’Arquitectura Tècnica
d’Espanya.

la dada

PREMIS DE L’ARQUITECTURA TÈCNICA

Compromís amb
la prevenció
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JORDI MATEOS
Àrea Monogràfics M

E ls professionals i treballadors de
la construcció, així com tots els
interessats en la seva naturale-

sa i activitats, estan d’enhorabona. Al
més pur estil de la popular Viquipèdia,
l’enciclopèdia virtual per excel·lència,
Construmática, la web dedicada a l’ar-
quitectura, l’enginyeria i la construcció,
compta, des de fa un any, amb la Cons-
trupedia (www.construmatica.com/cons-
trupedia), la pedra angular; una com-
pleta i funcional eina amb tot el que cal
saber per estar a l’última en l’àmbit de
la construcció. Inclou des d’articles so-
bre materials, projectes i tècniques fins
a un diccionari terminològic, o abun-
dant informació amb hipervincles sobre
la seguretat i la salut laboral en l’àmbit
de la construcció. La informació sobre
aquest últim aspecte està estructurada
en cinc subcategories:   
DEquips de protecció individual en la
construcció (EPI): informació detalla-
da sobre els equips destinats a la pro-
tecció contra caigudes, per als peus,
l’oïda, l’epidermis, les vies respiratò-
ries, protecció ocular, facial o cranial. 
DMitjans de protecció col·lectius: des-

L’Associació de Coordinadors de
Seguretat i Salut (ACSYS),
constituïda recentment, pretén

aglutinar els diferents tècnics que exer-
ceixen professionalment de coordina-
dors de seguretat i salut en l’àmbit de
la construcció. En aquest sentit, l’as-
sociació vol promoure la professió i de-
fensar els seus interessos, fomentar
la participació i l’associació dels coor-
dinadors de seguretat i salut, establir
millores en els criteris i pautes per a
l’actuació professional dels associats i
organitzar activitats d’interès. 

L’afiliació a l’entitat promet diversos
avantatges per als professionals, que
aconseguiran tenir-hi representació,
com a col·lectiu, davant de les admi-
nistracions públiques o col·legis pro-
fessionals, entre altres institucions. Tam-
bé tindran la possibilitat d’accedir a
ajudes per als cursos de formació, i po-
dran negociar com a col·lectiu i obte-
nir pòlisses específiques de respon-
sabilitat civil. De la mateixa manera,
podran intercanviar informació i expe-
riències, col·laborar amb l’Agència Eu-
ropea Focus per a la seva acreditació
internacional i federar-se amb altres as-
sociacions europees de coordinadors.
Un portal web serà el fòrum de comu-
nicació, informació, discussió i inter-
canvi entre els associats.2

cripció dels dos sistemes de protecció
col·lectius més utilitzats en l’edificació,
com són les xarxes de seguretat i els
sistemes provisionals de protecció de
cantell.
DManual d’ergonomia en la construc-
ció: una completa explicació sobre què
és l’ergonomia i per a què serveix, com
s’han d’evitar els trastorns de tipus
musculoesquelètic entre els treballa-
dors; exercicis d’escalfament i estira-
ment en oficis de la construcció, ele-
ments i equips ergonòmics, i proble-
mes i recomanacions generals, entre
altres.   
DManual pràctic de seguretat en la
construcció: manual que analitza dos
moments bàsics: el moment inicial, que
incideix en l’obligació legal de l’em-
presari d’adoptar les mesures per ga-
rantir el dret a la integritat i seguretat
a la feina; i el moment immediatament
posterior a l’accident, que se centra
principalment en les tasques d’auxili,
comunicació a l’autoritat laboral i re-
collida d’informació de les cir-
cumstàncies en què s’han produït els
fets.
DPrevenció de riscos en la construc-
ció: repàs del règim de deures i res-
ponsabilitats de les empreses del sec-

tor en matèria de seguretat i salut. Es
destaquen aspectes com la subcon-
tractació o les faltes i sancions. 

Construpedia també inclou la nor-
mativa vigent sobre seguretat i salut,
a més d’un complet llistat d’enllaços
amb les principals fonts d’informació
sobre aquest aspecte, des de la Fun-
dació per a la Prevenció de Riscos La-
borals o les xarxes espanyola i euro-
pea de seguretat i salut a la feina, fins
als sindicats UGT i CCOO o el Minis-
teri de Treball i Afers Socials.2

Un usuari consulta la Construpedia per internet. 

DTOTES LES DADES 
S’INTERRELACIONEN
MITJANÇANT UNS
HIPERVINCLES ÚTILS 

DS’HA VALORAT 
L’ESTUDI I LA POSADA EN
PRÀCTICA DE MESURES I
SISTEMES PREVENTIUS 

L’enciclopèdia 
col·lectiva del sector
Construpedia conté un complet apartat 
dedicat a la seguretat en la construcció 

ACSYS defensa
els interessos
dels experts 
en salut laboral

La consellera de Treball, Mar Serna, flanquejada pels guardonats a l’acte d’entrega dels premis de la CCOC. 

E
l 14 de desembre es va cele-
brar la cinquena edició dels
Premis CCOC, atorgats per la
Cambra Oficial de Contractis-

tes d’Obres de Catalunya en el marc de
la jornada sobre prevenció de riscos la-
borals a la construcció, organitzada per
la mateixa entitat. 

Els guardons tenen com a objectiu re-
conèixer i incentivar els estudis, les mi-
llores, les polítiques i les iniciatives em-
presarials o socials destinades a millorar
i potenciar la seguretat en l’àmbit de la
construcció. 

TRES GUARDONS
La present edició dels guardons ha re-
partit tres premis. En primer lloc, el Pre-
mi a la Seguretat a la Construcció, que
aquest any ha estat per a Procol, Pro-
tecciones Colectivas SL, com a reco-
neixement a la trajectòria innovadora d’a-
questa empresa, tant en la seva iniciativa
de col·laborar amb les empreses del sec-
tor per promoure la prevenció de riscos
laborals, com en la recerca constant de
la definició de procediments construc-
tius més segurs. 

Un altre dels premis, aquest al Millor
Estudi de Seguretat i Salut Laboral, ha
recaigut a Miguel Ángel Palomo, de l’em-
presa Consultors Prevencionistes Agru-
pats (CPA), per l’estudi realitzat per a l’e-
difici Mira-sol Centre, a Sant Cugat del

Vallès. Amb aquest premi, el jurat ha vol-
gut apostar, de forma decidida, per la mi-
llora de la qualitat dels estudis de segu-
retat i salut; una millora que passa,
segons el seu criteri, per la supressió de
tota la informació general que tant abun-
da en aquest tipus d’estudis i que tan

poc hi aporta, a favor d’aquells aspec-
tes més concrets que afecten específi-
cament l’obra que s’ha d’executar. En
aquest sentit, el jurat ha considerat que
l’estudi premiat desenvolupa els diferents
processos constructius de forma clara i
precisa, i facilita, per tant, la posterior

execució del corresponent pla de segu-
retat i salut. 

Per acabar, el premi destinat a la In-
tegració de Sistemes Preventius a l’Em-
presa Subcontractista ha estat per a Car-
bonell Figueras. El guardó reconeix
l’esforç realitzat per aquesta empresa
subcontractista, que ha implementat un
sistema integrat de prevenció de riscos
laborals en què participen activament tant
el personal directiu de l’empresa, com el
personal d’obra i de les empreses sub-
contractistes. En aquest sentit, Carbo-
nell Figueras ha apostat clarament, se-
gons el jurat, per la prevenció de riscos
laborals, integrant en la seva plantilla de
400 treballadors fins a 20 tècnics en
aquesta matèria. 

JURAT EXCEPCIONAL
El jurat dels Premis CCOC a la Segure-
tat a la Construcció 2007 ha estat inte-
grat per la consellera de Treball, Mar Ser-
na; el director general de Relacions
Laborals, Salvador Álvarez; la presiden-
ta del Col·legi d’Aparelladors de Barce-
lona, Rosa Remolà; el degà del Col·legi
d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques
de Catalunya, Joan Sánchez Romaní; i
els membres de la junta directiva de la
CCOC, Rafael Romero, Santiago Sardà,
Jordi Puigferrat i Francesc García Bar-
nada. Els premis es van atorgar en el
marc d’una jornada sobre la llei regula-
dora de la subcontractació en la cons-
trucció, en què van assistir més de 150
experts en la matèria.2

Premi a les empreses conscienciades 
La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya reconeix l’esforç de tres companyies 
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Una de les ponències celebrades durant la primera edició del Congrés de Consultors d’Estructures, el 2006.

L’
Associació de Consultors
d’Estructures (ACE) cele-
brarà a Barcelona, els dies
6 i 7 de març, la segona
edició del seu congrés bia-

nual. L’esdeveniment, que tindrà lloc a
l’Hotel Hesperia Tower, comptarà amb la
participació de més de 400 professionals
destacats del sector en l’àmbit nacional.
Així, els assistents podran conèixer, de pri-
mera mà i des d’un punt de vista tècnic i
pràctic, les opinions, les innovacions i els
avenços d’aquests experts sobre temes
relacionats amb el disseny i el càlcul de
l’estructura en edificació, així com els rep-
tes i els límits de la professió. 

Segons afirmen des de l’ACE, el Con-
grés de Consultors d’Estructures va ser
concebut, des de la seva primera edició,
el 2006, amb “la voluntat de fomentar
l’intercanvi d’experiències i coneixe-
ments entre els diferents col·lectius
relacionats amb aquesta activitat”. Per
això la cita congregarà arquitectes, arqui-
tectes tècnics, enginyers industrials, en-
ginyers de camins, enginyers tècnics in-
dustrials i enginyers d’obres públiques, a
més de representants de l’Associació de
Consultors Independents d’Estructures
d’Edificació (ACIES) anàloga de l’ACE a
Madrid.

Per un altre costat, al mateix recinte de
la trobada, s’habilitarà un espai d’exposi-
ció en què 30 de les empreses més relle-
vants del sector donaran a conèixer els
seus serveis i productes. D’aquesta ma-
nera, es pretén afavorir la relació entre els
participants del congrés i l’empresa.

EL RESPONSABLE DE L’ESQUELET
“L’estructura dels nostres edificis i
monuments constitueix el seu esque-
let, la part essencial que subjecta
qualsevol construcció arquitectònica.
Podem dir, per tant, que, igual que el
nostre esquelet dóna forma al nos-
tre cos, l’estructura dóna la forma re-
sistent de l’arquitectura”, comenten
des de l’ACE. 

En aquest sentit, el consultor d’estruc-
tures és la persona encarregada, dins del
projecte arquitectònic, de dissenyar, cal-
cular i desenvolupar la solució òptima de
l’estructura, que permetrà que les cons-
truccions suportin l’activitat per a la qual
han estat creades, ja sigui un habitatge,
un estadi, una fàbrica, un centre comer-
cial o un gratacel. A més, des de l’asso-
ciació destaquen que “l’estructura su-
posa entre el 20% i el 30% del cost
total d’una edificació i fins a la meitat
del pressupost de la rehabilitació d’un
immoble”. 

En conseqüència, puntualitzen, la im-

plicació d’aquest professional en l’execu-
ció del projecte “optimitza costos i ga-
ranteix la qualitat i la seguretat de la
construcció”. Així mateix, és el respon-
sable que pot explicar, “d’una manera
objectiva” per què han caigut un edifici,
una terrassa, una façana o un mur, i de
quina manera es pot evitar, si s’ha comp-
tat amb ell a temps.

UNA ASSOCIACIÓ ACTIVA
Fundada a Barcelona fa més de dues dè-
cades, l’ACE agrupa professionals titulats
relacionats amb el disseny, el càlcul i l’as-
sessoria d’estructures. En concret, l’enti-
tat reuneix no només aquests experts, si-
nó també empreses i oficines tècniques
de primera línia. Els seus principals ob-
jectius són promoure l’intercanvi de co-
neixements i experiències per fomentar
l’enriquiment i l’avanç del col·lectiu. Per

Els reptes del consultor d’estructures
Barcelona acollirà la segona edició d’un congrés centrat en les experiències i avenços de la professió

això desenvolupa un gran nombre d’ini-
ciatives, com l’organització de jornades,
cursos, seminaris i conferències; la coor-
dinació de visites a obres singulars i a em-
preses de referència en edificació; la di-
fusió de canvis en la normativa, i la
formació en avenços tècnics en el camp
del disseny estructural. Un altre dels ob-
jectius de l’ACE és el de la consciencia-
ció social sobre la importància de l’es-
tructura dels edificis. D’aquesta manera,
recomana la seva revisió amb una perio-
dicitat d’entre 5 i 10 anys, com a màxim.

A més, col·labora de forma activa amb
l’Administració i altres organismes oficials.
També manté un permanent vincle amb
la universitat, amb què participa en la re-
dacció de la normativa oficial i la docu-
mentació de referència. Al seu torn, edi-
ta la revista especialitzada i trimestral
Quaderns d’estructures.2

SARA MARÍN
Àrea Monogràfics M

6 de març

08.30 - 10.00 ACREDITACIONS

10.00 - 10.30 INTRODUCCIÓ GENERAL
Presentació Institucional ACE: 
Antoni Massagué, Eduardo Romero 
i José Calavera
Presentació Institucional Administració

10.30 - 11.30 EL CONSULTOR D’ESTRUCTURES
El repte de la nostra professió
Introducció: Xavier Mateu
El nostre horitzó: Eduardo Gimeno
Projectista i director d’obra: 
Laura Valverde

12.00 - 14.00 NOUS MATERIALS
Introducció: Antonio Aguado
Formigó: Luis Agulló i Antonio Aguado
Fusta: Javier Estévez
Acer: Juan A. Sobrino

COL·LOQUI

16.00 - 17.45 Juntes estructurals
Introducció: José Calavera
Tipologia de juntes: Enrique González
Supressió de juntes de dilatació: 
Antoni Blázquez

18.15 - 19.00 Supressió de juntes de dilatació
Juan C. Arroyo

19.00 - 20.00 TAULA RODONA

20.00 - 20.45 SHOW-ROOM

21.30 - 24.00 Sopar de Gala

7 de març

08.30 - 09.30 ACREDITACIONS
09.30 - 11.00 CONSULTOR D’ESTRUCTURES

Valor dels nostres serveis professionals
Introducció: Jordi Pedrerol
Marca de qualitat: Cesc Aldabó
Valoració i honoraris: Jesús Jiménez

COL·LOQUI

11.30 - 14.00 FONAMENTS
Introducció: Eduardo Alonso
Nous soterranis: Robert Brufau
Contencions urbanes: David García
Terrenys consolidats: Carles Salvador

COL·LOQUI

16.00 - 18.15 COMPORTAMENT NO LINEAL
Introducció: Antoni Marí
Anàlisi elastoplàstica: Lluís Moya
Anàlisi plàstica: Agustí Obiol
Murs i arcs de fàbrica: Pere Roca

COL·LOQUI

18.45 - 19.15 CONSULTOR D’ESTRUCTURES
Josep Baquer

19.15 - 20.00 TAULA RODONA
Avaluació del risc
Representants de mutualitats

20.00 - 20.15 COMIAT I CLAUSURA
Antoni Massagué
José Calavera

EL PROGRAMA

Més informació:
www.consultorestructures.org




