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H
i ha classificacions que se-
ria millor no liderar. I no
obstant, Espanya ha en-
capçalat les llistes de
sinistralitat laboral dels paï-

sos desenvolupats durant l’última dè-
cada. En concret, hi van morir una mit-
jana diària de tres persones, moltes en
el camp de la construcció. I no és es-
trany, ja que aquest sector té un elevat
risc intrínsec, a més d’haver estirat el
carro de l’economia del país, sovint d’u-
na forma més impulsiva que racional.

El normal seria que ara, amb l’estan-
cament econòmic i l’augment de l’atur,
es reduïssin considerablement les xifres
de sinistralitat laboral, com a resposta a
l’equació de com menys treballadors,
menys accidents. Però això encara està
per veure, a l’espera de la publicació ofi-
cial de les xifres dels últims mesos, que
és quan l’ocupació ha baixat més.

Mentrestant, els implicats dels sectors
més afectats per la sinistralitat laboral
(serveis, indústria i construcció) seguei-
xen reflexionant sobre què poden fer per
millorar. En aquesta línia, fa uns dies es
va fer públic un estudi que denunciava
la falta de definició dels subjectes i les
responsabilitats per incompliment de la
legislació en matèria de sinistralitat, ai-
xí com el “greu desajust entre la san-
ció que s’ha d’imposar al que in-
compleix la llei, la reparació del dany
causat i, el que és més important, la
prevenció”. Rubriquen l’informe cons-
tructors, arquitectes tècnics, enginyers
de camins, canals i ports i promotors.

El sistema és “complex per la quan-
titat de jurisdiccions competents,
desvertebrat, desproporcionat en la
sanció i faltat de nivells de culpabi-
litat”, segons diu l’informe. Per això, els
agents reunits van insistir en la necessi-
tat de simplificar la legislació i aplicar no-
ves “mesures innovadores, creatives
i intel·ligents”, segons va destacar el
president del Col·legi d’Enginyers, Jo-
aquín Ximénez.

Entre aquestes propostes hi ha el fet
de possibilitar que el treballador afronti
la seva responsabilitat davant l’Admi-
nistració, en cas d’incomplir amb la nor-
mativa de riscos, “cosa que ja s’apli-
ca amb bastant èxit a Alemanya”,
segons va dir Salvador del Rey, soci di-
rector de l’Àrea Laboral del gabinet d’ad-
vocats Cuatrecasas.

Les inspeccions mèdiques sota secret
de confidencialitat constitueixen una al-
tra de les mesures que afavoririen la pre-
venció, a jutjar pels seus defensors, que
consideren que “una gran part de les
males ràtios d’accidents laborals es
vinculen a aspectes culturals, com
la falsa creença que treballar sota
efectes de l’alcohol no té riscos as-
sociats comprovables”, va dir Manuel
Martí, secretari general de l’APCE.

XIFRES DEL 2008
Segons les últimes dades de sinistrali-
tat laboral fetes públiques pel Ministeri
de Treball i Immigració, entre el gener i
el novembre de l’any passat es van re-
gistrar un total d’1.615.847 accidents a
Espanya, 863.436 dels quals van cursar
amb baixa. Al mateix temps, 776.988
van tenir lloc durant la jornada de tre-
ball. D’aquests, la majoria (769.621) van
ser lleus, 6.604 van ser greus, i 763,
mortals.

Per comunitats autònomes, Catalu-
nya va ser la que durant aquests 11 me-
sos va registrar més accidents (148.923),
seguida molt de prop per Andalusia
(147.126) i Madrid (129.025). Aques-

tes dades inclouen els accidents in iti-
nere, és a dir, aquells que el treballador
ha tingut durant el desplaçament des del
seu domicili fins al lloc de treball. 

Com una mesura més per fer front
a aquest trist lideratge català, la Con-
selleria de Treball ha comunicat que du-
rant aquest any destinarà 2,2 milions
d’euros (ampliables a quatre milions)
a fer més competitives les empreses i
lluitar contra els accidents laborals. Un
total de 95 petites companyies (de
menys de 50 treballadors) es benefi-
ciaran d’aquestes ajudes, que els ser-
viran per adquirir, substituir, adaptar o
renovar maquinària. Els equips de tre-

ball incorporats han de suposar una mi-
llora de la seguretat que vagi més enllà
del mer compliment amb les exigències
de la normativa de prevenció de riscos
laborals. 

Les ajudes són d’un màxim de 45.000
euros per empresa i no cobreixen més
d’un 20% de la inversió. El departament
considera que, donades les actuals di-
ficultats per obtenir liquiditat, és im-
portant facilitar a les petites empreses
la possibilitat de fer efectives les inver-
sions planificades. Una bona prevenció
de riscos, assenyalen els experts, tam-
bé contribueix a millorar i incrementar la
competitivitat empresarial.2

EL SECTOR DEMANA 
QUE SE SIMPLIFIQUIN LES
LLEIS QUE SANCIONEN
LES FALTES I DELICTES EN
MATÈRIA DE PREVENCIÓ

Mar SERNA
CONSELLERA DE TREBALL

L a construcció al nostre país no
passa un bon moment, però els
operadors del sector són cons-

cients que és necessari aprofitar
aquesta etapa de redimensionament
per fer un salt endavant en qualitat i
competitivitat. D’aquesta fase en pot
sortir i n’ha de sortir una indústria de
la construcció més moderna, tant des
del punt de vista tecnològic com de
gestió, amb un grau de professionalit-
zació i especialització més elevat, sem-
pre orientada a la qualitat del produc-

te i de l’ocupació que el fa possible.
Aquesta serà l’única manera de po-

der fer front als reptes que suposen la
construcció d’obres públiques i edifi-
cacions de creixent complexitat, així
com la incorporació a la construcció
residencial de noves fórmules i criteris
més exigents en matèria de qualitat
mediambiental.

Des de la Conselleria de Treball es-
tem convençuts que la prevenció de
riscos laborals s’ha de situar en el cen-
tre de les millores en la gestió de la in-

dústria constructiva, no només per-
què es tracta de l’única manera d’e-
vitar la tragèdia dels accidents i les
malalties laborals, sinó perquè integrar
la prevenció de riscos en totes i cada
una de les fases d’una obra obliga a
executar-la d’una manera més eficient
i segura. 

En aquest sentit, la prevenció apor-
ta millores directes a la productivitat i
evita costos imprevistos i pèrdues de
temps, que signifiquen una disminució
de la competitivitat de les empreses.

A més, mai més es podran repercutir
els costos d’una falta d’activitat pre-
ventiva en el client final. Els indicadors
ens mostren que, cada vegada més,
les empreses són conscients de la im-
portància de la prevenció de riscos, tal
com demostra el fet que la freqüència
dels accidents de treball en les obres
s’hagi reduït de forma sostinguda du-
rant els últims anys a Catalunya, però
encara queda feina per fer.

Ara en tenim l’oportunitat, no la dei-
xem passar.2

NO LA DEIXEM PASSAR

Bones pràctiques
per fer front 
als accidents
95 petites empreses catalanes es beneficien 
de les ajudes del Govern a la competitivitat

D. R.
Àrea Monogràfics M

la tribuna

Xifres d’accidentats durant l’any passat
*

*Per sectors el 2008

De gener a novembre* FONT:  MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ

De gener a novembre*

TOTAL ACCIDENTS 1.668.349 1.615.847

ACCIDENTS AMB BAIXA 963.054 863.436

EN JORNADA DE TREBALL 872.457 776.988
Lleus 863.490 769.621
Greus 8.176 6.604
Mortals 791 763

‘IN ITINERE’ 90.597 86.448
Lleus 88.515 84.679
Greus 1.769 1.525
Mortals 313 244

ACCIDENTS SENSE BAIXA 705.295 752.411

AGRARI 30.781 73

NO AGRARI 746.207 690
Indústria 203.491 157
Construcció 183.227 236
Serveis 359.489 297

2007

TOTAL MORTALS

2008*

Els professionals
reclamen mesures
innovadores 
i intel·ligents
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Dos treballadors en una obra situada al districte 22@ de Barcelona, dotada dels equips de protecció col·lectiva i individual necessaris per prevenir riscos.

E
l sector de la construcció
ha aconseguit reduir el
nombre d’accidents labo-
rals a les obres el 2008 a
Catalunya, segons les da-

des presentades recentment per la Con-
selleria de Treball. L’índex de sinistralitat
–que mesura el nombre d’accidents per
cada 100.000 persones afiliades a la Se-
guretat Social, amb la qual cosa es con-
verteix l’índex més adequat per fer un
seguiment– ha experimentat una dismi-
nució del 7,5% i s’ha situat en 11.291,
davant els 12.213 del 2007.

D’aquesta manera, la tendència glo-
bal es manté a la baixa, ja que no ha pa-
rat d’experimentar una línia decreixent
des del 2000, amb l’única excepció del
lleuger increment del 2005, en plena èpo-
ca del boom immobiliari. Si es miren les
dades segons la gravetat dels sinistres,
s’observa com baixen els accidents mor-
tals un 6,9%, si bé els accidents greus
pateixen un lleuger repunt. En xifres ab-
solutes, l’any passat es van produir a les
obres catalanes un total de 29.069 ac-
cidents, mentre que el 2007 van ser
35.515.

No obstant, malgrat la reducció de tots
els indicadors, la construcció encara li-
dera d’una manera destacada l’índex de
sinistralitat laboral a Catalunya i duplica
fins i tot la mitjana, segons reflecteix l’in-
forme de Treball. El segon sector amb
més accidentalitat és la indústria, amb
7.888 sinistres cada 1.000 treballadors,
seguit de l’agricultura (5.021) i els ser-
veis (3.810).

INCREMENT DE LA COMPETITIVITAT
La conclusió que es podria extreure d’a-
quest informe és que el sector continua
augmentant la seva implicació en matè-
ria de seguretat laboral, malgrat que en-
cara queda molta feinal per fer per acon-
seguir reduir els accidents d’una manera
més significativa, tenint en compte a més
que el treball en una obra implica un risc
inherent bastant més elevat que en un
altre tipus d’ofici. Lluitar en aquest as-
pecte suposa afegir al mateix temps un
plus de competitivitat a qualsevol com-
panyia i, per tant, “la crisi econòmica
no pot ser cap excusa per no aplicar
polítiques de prevenció de riscos”,
com va recordar la consellera de Treball,
Mar Serna, durant la presentació del ba-
lanç de sinistralitat del 2008 a Catalunya
a nivell general.

Un informe que reflecteix com l’índex
de sinistralitat en el conjunt de tots els
sectors ha disminuït un 7,4% respecte
al període anterior i ha mantingut el des-
cens progressiu experimentat en els úl-
tims vuit anys. En aquest sentit, el 2008
l’indicador s’ha situat en la xifra de 5.300
accidents cada 100.000 treballadors,

quan en el 2007 era de 5.724. Mirant en-
cara més enrere, el 2004 estava instal·lat
en 6.233 i el 2000, en 8.296.

Aquesta reducció ha estat particu-
larment notable en relació amb els ac-
cidents greus, que mostren una dis-
minució que arriba al 9,4%. Per la seva
banda, els accidents laborals lleus han
minvat un 7,4%, mentre que els mor-
tals es mantenen estables i repeteixen
l’índex del 2007. “Cada vegada més
empreses són conscients de la im-
portància d’invertir en prevenció”,
va assenyalar la consellera. En aquest
sentit, va remarcar que els accidents
de treball comporten encara uns ele-
vats costos socials i econòmics, ja que
si bé és molt dur perdre el lloc de tre-
ball, “encara ho és més perdre la
vida”.

3 MILIONS DE JORNADES PERDUDES
Precisament, un dels enfocaments que
reflecteix el balanç presentat per la Con-
selleria de Treball és el cost salarial que
generen els accidents laborals. Els si-
nistres amb baixa registrats a Catalunya
el 2008 van tenir com a conseqüència la
pèrdua de 3.094.439 jornades laborals,
un 13,3% menys que l’any anterior. La
mitjana de dies de baixa dels accidents
lleus es va situar en 20 dies, mentre que

arriba als 139 en el cas dels greus. Te-
nint en compte aquestes dades, Treball
estima que el cost dels accidents labo-
rals va superar els 248 milions d’euros,
un 9,2% menys que el període anterior,
en què va ser de més de 273 milions.
No obstant, s’ha de tenir en compte que
aquestes despeses no n’inclouen d’al-
tres que comporten un elevat desem-
borsament a l’empresa, com la reposi-
ció de la maquinària o la contractació
d’un substitut, així com per a la socie-
tat, ja siguin l’atenció mèdica, la despe-
sa farmacèutica, les prestacions per in-
capacitat temporal o els processos de
rehabilitació. 

Finalment, un repàs a la tipologia dels
accidents mortals registrats a Catalu-
nya l’any passat, que es van situar en
105, mostra com un 33% van ser per
causes naturals –vessaments cerebrals
o infarts–i un 24% al trànsit. Dos apar-
tats que sumen pràcticament el 60%.
No obstant, el motiu més freqüent de
mort en el lloc de treball van ser les le-
sions traumàtiques, per caigudes d’al-
tura o cops, entre altres motius, amb un
43% del total. I és en aquest apartat en
concret on s’han de concentrar els es-
forços per seguir reduint de forma cons-
tant el nombre de persones que perden
la vida en el seu lloc de treball.2

La sinistralitat laboral a les obres
va disminuir un 7,5% el 2008  
Treball afirma que la crisi econòmica no pot ser una excusa per reduir la prevenció de riscos

Malgrat la baixada,
l’índex d’accidents
en el sector duplica la
mitjana de Catalunya  

EDUARD PALOMARES
Àrea Monogràfics M

la comparativa

ACCIDENTS CADA 100.000 TREBALLADORS

Índex de sinistralitat 
per sectors el 2008
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Dos professionals de la construcció treballen en una obra protegits amb elements de seguretat.

D
es de l’aprovació del quart
Conveni Col·lectiu General
del Sector de la Construc-
ció 2007-2011, i tal com
recull la llei reguladora de

la subcontractació i el reglament de des-
envolupament d’aquesta norma, la Fun-
dació Laboral de la Construcció és l’en-
titat encarregada d’emetre la targeta pro-
fessional de la construcció (TPC), el nou
sistema que acredita la formació en matè-
ria de prevenció de riscos laborals dels
treballadors de la construcció. Ja són gai-
rebé 50.000 els professionals que tenen
la seva pròpia TPC. De moment, l’emis-
sió i la sol·licitud de la nova acreditació
és gradual i voluntària, però a partir de
l’1 de gener de l’any 2012 tots els tre-
balladors de la construcció estaran obli-
gats a tenir-la.

La TPC és un document mitjançant el
qual s’acrediten, entre altres aspectes, la
formació rebuda pel treballador del sec-
tor en matèria de prevenció de riscos
laborals –d’acord amb el que indica l’es-
mentat Conveni General–, la seva expe-
riència en el sector i la seva qualificació
professional. Una vegada expedida es
pot utilitzar durant un període de cinc
anys, termini després del qual s’ha de
procedir a la seva renovació.

Per a l’obtenció de la TPC és ne-
cessari haver rebut formació en matè-
ria preventiva específica del sector de
la construcció, com a mínim la inicial,
anomenada Aula Permanent de Pre-
venció, que té una durada de vuit ho-
res lectives.

SEGELL D’HOMOLOGACIÓ
La Fundació Laboral imparteix sessions
d’Aula Permanent de Prevenció en els
42 centres de formació propis que té a
Espanya, distribuïts en els 17 consells
territorials en què està organitzada
l’entitat.

Però a més a més, la Fundació Labo-
ral ja ha homologat la formació ne-
cessària per obtenir la TPC que impar-
teixen 500 entitats a Espanya. La majoria
ja han rebut un segell d’homologació que
les reconeix per impartir la formació en
prevenció, d’acord amb el que preveu el
Capítol 3 del Llibre 2 del 4t Conveni
Col·lectiu General del Sector de la Cons-
trucció.

Amb l’entrega del segell es pretén fer
visible el reconeixement de la forma-
ció impartida per aquestes entitats en
l’àmbit de la prevenció de riscos labo-
rals, contribuir a la difusió de la TPC, i
promoure la cultura preventiva en el sec-
tor de la construcció. Per aconseguir 
l’homologació, les entitats han de com-
plir una sèrie de requisits relatius a re-
cursos humans, materials i didàctics,
entre altres.

Poden sol·licitar la TPC tots aquells
treballadors que estiguin donats d’alta,
o es trobin en situació d’incapacitat tem-
poral, en qualsevol empresa enquadra-
da en l’àmbit d’aplicació del Conveni
General.

També tenen dret a sol·licitar-la els
treballadors que, tot i estar en situació
de desocupació, acreditin almenys tren-
ta dies d’alta en empreses enquadra-
des en l’àmbit d’aplicació de l’esmen-
tat conveni, en el període de dotze
mesos immediatament anterior a la da-
ta de la petició.

Per sol·licitar-la, el treballador dispo-
sa de més de 100 punts repartits per tot
el territori nacional. Les peticions es po-
den tramitar a les seus i els centres de
formació de la Fundació Laboral de la
Construcció; a les associacions empre-
sarials de la Confederación Nacional de
la Construcción (CNC); a les seus de la
Federación Estatal de la Construcción,
Madera i Afines de Comissions Obre-
res (Fecoma-CCOO); a les seus de Me-
tall, Construcció i Afins de la Unió Ge-
neral de Treballadors (MCA-UGT); o a
través del portal web www.trabajoen-
construccion.com.

Per facilitar l’emissió de la TPC i l’ac-
cés a tota la informació relacionada, la
Fundació Laboral va posar en marxa
aquest portal web www.trabajoencons-
truccion.com, com a lloc oficial de la tar-
geta professional des d’on els treballa-
dors del sector poden obtenir informació,
descarregar la sol·licitud per enviar-la per
correu o tramitar-la on line. Així mateix,
també es disposa del telèfon gratuït d’in-
formació 900.11.21.21, des d’on s’ate-
nen totes les peticions i dubtes.

AVANTATGES I DRETS
La necessitat de ser titular de la TPC té
la seva base i la seva raó de ser en una
sèrie d’avantatges tant per als treballa-
dors, com per a les empreses del sec-
tor de la construcció.

Per al treballador del sector, estar en
possessió de la TPC demostra que dis-
posa d’una formació que li permet tre-
ballar d’una manera més segura, ja que
per a la seva expedició és requisit indis-
pensable que el sol·licitant disposi de
formació en matèria de prevenció de ris-
cos laborals.

D’altra banda, la targeta serveix per
acreditar l’experiència i la qualificació

professional del treballador en el sector.
Això implica no haver de tornar a pas-
sar pels períodes de prova quan el tre-
ballador firmi un altre contracte per fer
treballs de la seva mateixa categoria pro-
fessional.

Així mateix, la targeta professional pot
eximir dels reconeixements mèdics per
al mateix lloc laboral quan el treballador
canvia d’empresa, perquè durant la
vigència d’un any de l’últim realitzat,
aquest pot quedar registrat a la targeta.
A més, la TPC permet accedir amb més
facilitat als diferents serveis oferts per la
Fundació Laboral de la Construcció, ai-
xí com a la informació que figuri en el
seu expedient i també per obtenir les
certificacions pertinents.

Les empreses, de la mateixa manera,
també es beneficien amb la implantació
de la TPC, perquè a través d’ella dispo-
sen d’un suport que els permet certifi-
car, entre altres aspectes, que els seus
treballadors tenen, com a mínim, la for-
mació inicial en matèria de prevenció de
riscos laborals, i constatar, al seu torn,
que els treballadors pertanyents a les
empreses subcontractistes tenen l’es-
mentada formació.2

El sector acredita la formació
preventiva dels treballadors 
Gairebé 50.000 operaris ja tenen en el seu poder la targeta professional de la construcció 

La Fundació Laboral
és l’entitat que
s’encarrega d’emetre
el nou document

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics M

LA TPC ES POT
SOL·LICITAR EN MÉS DE
100 PUNTS REPARTITS
PER TOT ESPANYA 

LA IMPLANTACIÓ
D’AQUEST SISTEMA
TAMBÉ BENEFICIA
LES EMPRESES

L’ACREDITACIÓ SERÀ OBLIGATÒRIA
A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2012

FOTO CEDIDA PER LA FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ
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Obres en un solar del districte de Poblenou.

En què consisteix la feina
dels serveis de prevenció
aliens?

–A assessorar altres empreses sobre
la forma correcta d’implantar la norma-
tiva de prevenció i prestar-los el suport
tècnic necessari, sense substituir mai
l’empresari ni en responsabilitats ni en el
procés de presa de decisions.

–¿Quina és, des del seu punt de
vista, la situació de la prevenció
laboral?

–Si la valoració la fem tenint en comp-
te els índexs de sinistralitat, sembla clar
que hi ha un continu i lleu descens d’a-
quest índexs, cosa que, sens dubte, és
positiva, encara que no satisfactòria. 

Si la valoració la fem des del nostre pro-
pi entorn laboral, les coses canvien radi-
calment. Hi ha una competència deslleial
des de les societats de prevenció de les
mútues (encara que s’hi hauria d’afegir
que no totes i no tant com fa un o dos

anys); una reforma reglamentària del sec-
tor que no arriba (i ja sumem quatre anys
de retard); falta de criteris homogenis dels
organismes de control, i exigència d’uns
recursos personals sanitaris que no es
poden complir, senzillament perquè no
existeixen.

–¿Quins canvis s’han donat recent-
ment en aquest sector?

–El canvi important és la firma del pri-
mer conveni del sector, pas necessari per
regularitzar les relacions laborals i co-
mençar a parlar realment de sector. Ha
suposat, en molts casos, un esforç ad-
dicional, en mals temps, però benvingut
sigui. En els altres aspectes no hi ha can-
vis, sinó expectatives de canvis, que, si
bé semblen positius, el seu retard està
portant a la ineficiència i al tancament de
nombroses empreses.

–¿Segueix sent rendible invertir en
matèria de prevenció?

–Aquest sector va néixer malament,

des i admeses com a vàlides uns anys
enrere. En l’exercici del 2007 les rendibi-
litats mitjanes es podien situar entre el 3%
i el 6%, amb bastantes empreses en pèr-
dues. És evident que aquests resultats

amb unes tarifes inadequades perquè les
mútues ho regalaven a compte de la Se-
guretat Social. S’ha avançat bastant en
aquest terreny. Però costa eradicar les
males pràctiques quan han estat tolera-

han empitjorat el 2008 i ara mateix de-
tectem un procés de tancaments, ab-
sorcions i fusions en el sector per poder
sobreviure a una crisi que ens està del-
mant. En aquest context s’acusa de ma-
nera excepcional la morositat (més alta
que en altres sectors), la desatenció per
part de l’Administració i fins i tot l’asset-
jament incomprensible dels organismes
de control. No, no són bons temps per
invertir en prevenció.

–¿Com s’assegura un assessora-
ment de qualitat per part dels mem-
bres de l’associació?

–Aspa és, des de fa uns quants anys,
la federació més representativa del sec-
tor, amb prop de 300 associats. Estem
en una lluita permanent per definir i acon-
seguir uns estàndards de qualitat i de mi-
llora contínua. D’aquesta manera orga-
nitzem i participem en grups de treball,
publicacions, jornades, hem fet quatre
congressos amb les seves corresponents
anàlisis i conclusions, disposem d’un co-
di deontològic que assumeixen tots els
associats, etcètera. Però no ens hem
d’enganyar: la qualitat requereix basar-se
sobre un finançament suficient que per-
meti fer coses. I en aquest moment l’e-
volució de les tarifes a conseqüència de
la crisi econòmica s’orienta en sentit con-
trari, és a dir, en què deixem de fer. I, en
aquestes condicions, ni l’optimisme fa
miracles.2

l’entrevista

Juan PRATS
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ ASPA

D“No són bons temps per
invertir en prevenció”

PER  DARÍO REINA

“Ni l’optimisme
fa miracles ara”
Aspa denuncia la falta de finançament en el sector
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dors del sector quan demanen la
jubilació als 60 anys?”, planteja el
responsable de Salut Laboral de Feco-
ma-CCOO.

Un estudi de la Comissió Europea in-
dica que la taxa de sinistralitat en la cons-
trucció a Europa és el doble que la mit-
jana de tots els sectors, i en accidents
mortals, 2,5 vegades superior. ¿Què fa-
lla en el sector? ¿Què s’ha de canviar?
Segons Mària Àngels Sánchez, coordi-
nadora de seguretat i tresorera de la Jun-
ta de Govern del Col·legi d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CA-
ATB), la directiva europea és “vàlida”.
El que  s’ha de fer és “facilitar i millo-
rar el seu compliment adequant la
normativa i simplificant la seva apli-
cació”. L’arquitecta tècnica assegura
que la principal causa d’accidents en la
construcció és que “la prevenció co-
mença massa tard”.

Promotors, projectistes, enginyers, ser-
veis de prevenció, arquitectes tècnics,
arquitectes, contractistes, empresaris,
treballadors i altres agents que interve-
nen en el procés constructiu han d’en-
tendre que “perquè la prevenció sigui
efectiva, ha d’estar present des de
les primeres fases del projecte i no
acabar amb l’obra, sinó amb la re-
dacció d’instruccions per portar a

amenaça els agents del sector és “cau-
re en l’autocomplaença que indiqui
que el sinistre laboral, l’accident en
si, és connatural al sector, i aquí és
on les parts hem de seguir esforçant-
nos per demostrar i creure que no és
així”.

La gran assignatura pendent per als
professionals de la construcció és assu-
mir que “darrere de cada accident,
més enllà del puntual i lamentable
infortuni, hi ha la causa, la negligèn-
cia d’alguna actuació, preventiva, de
seguretat, de control, etcètera, que
provoca el sinistre”, apunta el repre-
sentant d’UGT Catalunya.

Administració, promotors, contractis-
tes, subcontractistes, sindicats, col·legis
professionals, directius i treballadors “han
de seguir perseverant en les pre-
misses bàsiques, mesures preventi-
ves, actuacions formatives específi-
ques i implicació a canviar els criteris
de producció ancorats en aquest
sector de manera endèmica i obso-
leta”, insisteix Riera. “La prevenció i la
formació en matèria preventiva, la
qualitat de l’obra, estan per sobre de
la producció desmesurada”, afegeix.
“Només des del convenciment d’a-
questa prioritat es pot crear un sec-
tor segur i sense els seus actuals ín-

C
ontra els accidents, tolerància
zero. Tots els agents que
intervenen en el sector de la
construcció subscriurien
aquest axioma. Encara que

també són conscients que portar-lo a la
pràctica és gairebé una utopia. No obs-
tant, tots treballen des de les seves res-
pectives parcel·les per millorar la segure-
tat en les obres. Minimitzar el risc inherent
a una activitat com aquesta passa, ine-
xorablement, per fomentar els capítols de-
dicats a la prevenció i la formació.

Segons dades facilitades per la Con-
selleria de Treball, l’índex de sinistralitat
laboral en el sector de la construcció va
disminuir un 7,5% el 2008. L’any passat,
a Catalunya es van registrar 29.069 ac-
cidents, 6.446 menys que el 2007. Mal-
grat aquesta significativa reducció, “les
xifres segueixen traslladant la cruel
realitat del sector”, diu Narciso Riera,
responsable de Construcció de la UGT
de Catalunya. “La mortalitat segueix
estant present en el dia a dia de l’o-
bra i totes les mesures utilitzades fins
a la data continuen sent totalment in-
suficients per parar aquesta sagnia”,
denuncia. Per Riera, el principal risc que

dexs de sinistralitat”, sentencia Riera.
El 2008, el sector de la construcció a

Espanya va registrar 261 accidents mor-
tals, i d’aquests 28 es van produir a Ca-
talunya. Mentre que les morts al lloc de
treball han disminuït lleugerament, el
nombre de sinistres manté una tendèn-
cia a l’alça: el 2007 se’n van produir
136,18, pels 137,11 del 2008. Des de la
Federació de Construcció i Fusta de Co-
missions Obreres (Fecoma-CCOO) es
qüestionen si aquestes xifres són positi-
ves en un sector en què en només en un
any s’han destruït gairebé 465.000 llocs
de treball.

APLICAR LA NORMATIVA
“¿No es deu estar pagant la factura
de la crisi a costa de la seguretat?”,
pregunta Alfredo Bienzobas, responsa-
ble de Salut Laboral de Fecoma-CCOO.
Segons ha constatat aquesta patronal,
en la franja d’edat entre 59-65 anys s’han
produït 18 morts. Encara que en aquest
grup hi ha uns 80.000 treballadors ac-
tius, només estan ocupats uns 50.000,
de manera que “l’índex d’incidència
gira al voltant dels 36, més de tres
vegades superior al del conjunt del
sector”, assenyala Bienzobas. Davant
d’aquesta realitat, “¿no s’hauria d’a-
tendre la reivindicació dels treballa-

ALBERTO LARRIBA
Àrea Monogràfics M

Obres de construcció del nou estadi del RCD Espanyol en uns terrenys situats als municipis de Cornellà i el Prat. 

DLA SINISTRALITAT
LABORAL SEGUEIX ESTANT
PRESENT EN EL DIA  A DIA
DE LA PROFESSIÓ

DDARRERE DE CADA
ACCIDENT HI HA 
UNA CAUSA QUE
PROVOCA EL SINISTRE

Minimitzar els riscos contribueix
Els professionals del sector de la construcció destaquen la reducció del nombre d’accidents en les obres, per

L’opinió
dels
experts

la valoració
“¿No s’hauria
d’atendre la
reivindicació dels
que demanen la
jubilació als 60?”

RESPONSABLE DE SALUT LABORAL DE LA FEDERACIÓ
DE CONSTRUCCIÓ I FUSTA DE COMISSIONS OBRERES

“La seguretat en
la construcció
comença en
el projecte
d’arquitectura”

DEGÀ DEL COL·LEGI
D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 

“La principal causa
d’accidents en
el sector és que la
prevenció comença
massa tard”

COORDINADORA DE SEGURETAT DEL COL·LEGI
D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA

Alfredo BIENZOBAS Jordi LUDEVID Maria Àngels SÁNCHEZ
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terme el manteniment en condicions
segures”, argumenta Sánchez. La co-
ordinadora de seguretat del CAATB re-
clama treballar intensament perquè la
“cultura de la prevenció s’arreli en la
fase de concepció de les obres”. I
també recorda la necessitat de formar-
se més i millor.

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
Per Rafael Romero, president de la Cam-
bra de Contractistes d’Obres de Catalu-
nya (CCOC), que la sinistralitat laboral a
la comunitat catalana hagi disminuït du-
rant deu anys ininterromputs no és fruit
de la casualitat. Hi han intervingut altres
factors: “Han millorat la sensibilitat,
tant d’empreses com de treballadors,
la formació, els mitjans utilitzats i els
procediments”, sosté. Tot i així, és ne-
cessari seguir avançant en la idea que
“la seguretat en la construcció co-
mença en el projecte, abans d’iniciar
l’obra”. Romero ho té clar: “S’ha d’op-
tar per projectes segurs i no per pro-
jectes barats”. En aquest sentit, “el
projectista ha d’integrar la prevenció
de riscos laborals en la seva tasca,
de manera que el projecte defineixi
solucions constructives, procedi-
ments i mètodes segurs, eliminar els
riscos eliminables i minimitzar els

inevitables”, comenta.
La prevenció de riscos laborals cons-

titueix una de les prioritats de la CCOC,
que actua en dos vessants: un d’intern,
de suport a les empreses associades en
la tasca d’informació, formació i sensi-
bilització; i un d’extern, de proposta de
mesures. Algunes d’aquestes ja s’han
portat a la pràctica i altres encara es-
tan pendents d’aplicació.

Romero creu que l’accident laboral
s’ha de definir des de la perspectiva de
la política prevencionista i millorar
aquesta política tenint en compte tres

línies d’actuació prioritàries: “facilitar
els resultats de les investigacions de
l’autoritat laboral; millorar la forma-
ció dels funcionaris que intervenen
en les tasques de control i sanció, i
controlar la qualitat dels estudis de
seguretat i salut que han d’incorpo-
rar els projectes d’obres”.

EL TREBALL DELS GEÒLEGS
En el sector de la construcció, ja sigui
edificació o obra civil, hi intervenen molts
professionals. Els geòlegs, per exemple,
fan diversos treballs d’investigació –prin-
cipalment sondejos amb maquinària de
perforació–, en què s’exposen a una sè-
rie de perills que obliguen a complir la llei
de prevenció de riscos laborals. No obs-

tant, els treballs d’investigació geològica
i geotècnica s’acostumen a fer abans de
la redacció del projecte, ja que la feina
del geòleg serveix de base per desenvo-
lupar l’informe. Aquest fet impedeix a
l’empresa de geologia disposar d’un pla
de seguretat o adherir-se a un altre rea-
litzat pel contractista, ja que l’obra no està
projectada ni contractada. Aquesta si-
tuació, que no es produeix en obres ja
iniciades, provoca que en moltes de les
actuacions en què es fan reconeixements
geològics i geotècnics, l’únic document
disponible sigui el pla de prevenció de
l’empresa, explica Ramón Pérez Mir, se-
cretari de la Junta de Govern del Col·le-
gi de Geòlegs de Catalunya.

“L’evolució de la normativa euro-
pea referent a les màquines de per-
foració, així com les exigències en
matèria de seguretat a les empreses,
han contribuït a fer que cada dia hi
hagi menys accidents laborals entre
el col·lectiu de geòlegs i operaris de
perforació”, destaca Pérez Mir. El
Col·legi de Geòlegs, afegeix, “treballa
en la formació i la informació a les
empreses i els professionals perquè
hi hagi un bon coneixement i aplica-
ció de les normatives que ajudin a
reduir i, si és possible, eliminar els
riscos en el treball del geòleg”.

Per Jordi Ludevid, degà del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (Coac), “la
seguretat en la construcció co-
mença en el projecte d’arquitectu-
ra”, encara que també depèn de molts
altres factors. Per això, el Coac ofereix
als arquitectes, i en general a tots els
agents del sector, “formació, asses-
sorament i eines útils en matèria de
seguretat”. Així mateix, participa acti-
vament en la taula sectorial que es va
constituir el 2007 a iniciativa de la Con-
selleria de Treball.

LA FUNCIÓ DE L’ARQUITECTE
El paper de l’arquitecte, com a autor del
projecte d’edificació, resulta fonamental
a l’hora d’establir el pla de seguretat. No
només en la fase inicial, sinó també al
llarg del procés constructiu. Assumint el
pes que comporta aquesta posició, l’Es-
cola Sert del Coac posa a disposició de
tots els agents del sector una oferta de
formació que pretén “satisfer la ne-
cessitat permanent d’actualització
tècnica que, directament o indirec-
tament, redunda en un nivell de se-
guretat més alt en la construcció”,
destaca Ludevid. “Pròximament, a
més, presentarem interessants no-
vetats en aquest terreny”, anuncia el
degà del Coac.2

DELS AGENTS DEL
PROCÉS CONSTRUCTIU
RECLAMEN MÉS
CULTURA PREVENTIVA 

DEL PROJECTE D’OBRA HA
D’INCLOURE TÈCNIQUES,
PROCEDIMENTS I
MÈTODES SEGURS

x a incrementar la competitivitat
ò reconeixen que encara queda molt a fer en matèria de seguretat, prevenció i formació

“No caiguem en
l’autocomplaença
que el sinistre
és connatural
a la nostra activitat”

RESPONSABLE DE CONSTRUCCIÓ
DE LA UGT DE CATALUNYA

“Hem d’optar per
projectes segurs i
no per projectes
‘barats’. Prevenir
és una prioritat”

PRESIDENT LA CAMBRA DE CONTRACTISTES
D’OBRES DE CATALUNYA

“La professió de
geòleg obliga a
complir la llei de
prevenció de
riscos laborals”

SECRETARI DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL COL·LEGI DE GEÒLEGS DE CATALUNYA

Narciso RIERA Rafael ROMERO Ramon PÉREZ MIR
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Treballadors de la construcció equipats amb diferents elements de protecció individual. 

L
a crisi està empenyent moltes
empreses de la construcció a
retallar tots els costos possibles
per sobreviure a aquesta situa-

ció adversa, amb la vista fixada en dies
millors. Això comporta que, en alguns
casos, hi pugui haver la temptació d’es-
talviar en una qüestió fonamental com
és la prevenció de riscos laborals, eina
vital per a la reducció d’accidents al lloc
de treball. Per això, tant l’Administració
pública com les consultores especialit-
zades adverteixen que el context econò-
mic no pot ser cap excusa, al contrari.
“Igual que la millora de la producti-
vitat i l’esforç en innovació són re-
ceptes vàlides per superar la crisi,
també ho és apostar per la segure-
tat laboral”, assegura Gemma Carol,
gerent del Servei de Prevenció Gaudí.

La prevenció de riscos forma part dels
valors i la responsabilitat social d’una
empresa, encara que també respon a un
enfocament de caràcter més econòmic,
ja que pot ser un factor clau per millorar
la rendibilitat d’una companyia. Però per
començar a assumir aquest punt fa fal-
ta un canvi de mentalitat. “Poques em-
preses contemplen en aquests mo-
ments la seguretat laboral com una
inversió, de manera que s’hauria de
començar a considerar en termes
d’un cost eficient, és a dir, valorar els
beneficis que reporta i no només les
despeses”, explica. Dit d’una altra ma-
nera, una empresa amb un bon pla de
seguretat es torna més competitiva, fins
i tot encara que no registri una elevada
quota d’accidents. 

Diverses raons associades a la pre-
venció de riscos laborals condueixen a
un augment de la productivitat, segons
detalla la gerent del Servei de Prevenció
Gaudí, com uns treballadors més ben
formats, una maquinària al dia i amb un
manteniment adequat o una millora de
la metodologia de treball. No obstant,
Carol assumeix que la situació econò-
mica pot frenar el ritme de progressos

experimentat en el sector de la cons-
trucció en els últims anys. Les empre-
ses que tenen consolidada la seva polí-
tica de prevenció mantindran la línia,
encara que no augmentaran la seva in-
versió ni ampliaran la seva cobertura.
Les que no, segurament sí que reduiran
el pressupost de seguretat, igual que ho
faran amb el de publicitat o investigació.
“La majoria portaran a terme reta-
llades per guanyar en solvència fins
a quedar-se en els requisits bàsics;
però com a tècnics especialistes en
la matèria pensem que aquests mí-
nims són bastant més elevats dels
que solen considerar les empreses”,
assenyala.

Un missatge perquè les companyies
no desviïn la seva atenció de la lluita con-
tra els accidents, encara que reconeix

que “la realitat del sector no invita
a invertir” en qüestions com la preven-
ció de riscos o la formació dels treballa-
dors. “Actualment, l’empresari no ho
pot fer ell sol, per això ens agrada-
ria que tingués una sèrie d’estímuls
i bonificacions per part de l’Admi-
nistració”, apunta.  

DESCENS D’ACCIDENTS
Les coses fins ara no s’estan fent mala-
ment, i la prova queda reflectida en el
descens del 7,5% en l’índex de sinistra-
litat en el sector de la construcció durant
el 2008 a Catalunya, que consolida la
tendència a la baixa iniciada en l’última
dècada. Una bona notícia que podria ser
millor, ja que el nombre d’accidents en
les obres encara es troba molt per so-
bre de la mitjana. Segons explica Gem-

ma Carol, perquè la disminució dels ac-
cidents a les obres sigui encara més
gran, és necessari que augmenti la cul-
tura preventiva en tots els àmbits, i això
significa anar un pas més enllà de les
campanyes posades en marxa fins al
moment, en què s’apel·lava únicament
a la consciència social, que se sol esvair
amb el pas del temps. “És fonamental
que les empreses considerin la pre-
venció de riscos no només com un
valor social, sinó també econòmic,
que repercuteix en la rendibilitat i la
competitivitat”, diu Carol, al mateix
temps que reclama a l’Administració
“fórmules més creatives i contun-
dents” per aconseguir una completa in-
corporació de la prevenció de riscos des
de la mateixa fase inicial de qualsevol
projecte.2

La prevenció de riscos com a clau
per millorar la productivitat
El Servei de Prevenció Gaudí considera que la seguretat laboral s’ha de contemplar com una inversió

La disminució
d’accidents reporta
beneficis socials 
i també econòmics 

XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics M

EL SERVEI de Prevenció Gaudí (SPG)
cobreix com a consultora especialit-
zada tots els aspectes de seguretat
laboral que afecten una empresa del
sector de la construcció. Elabora, per
exemple, el pla de prevenció d’una
companyia i l’acompanya durant tot
el procés per integrar-lo en els dife-
rents escalafons de la seva estruc-
tura, al mateix temps que pot realit-
zar l’avaluació de riscos, efectuar
visites a les obres o dissenyar un pla
específic de formació. “Sempre ens
intentem adaptar a la seva pròpia re-
alitat, sobretot en una situació com
l’actual”, explica Gemma Carol.

També pot portar a terme un se-
guiment d’una obra determinada per
vetllar pel compliment dels requisits
de seguretat en totes les fases, o bé
ajudar la promotora a redactar l’estu-
di de seguretat laboral que, per llei,
ha d’acompanyar qualsevol projecte
d’obres. “Moltes empreses esperen
fins a última hora, però aquest infor-
me s’ha de treballar des del primer
moment, perquè sigui com més es-
pecífic millor, amb un pressupost ade-
quat en matèria de prevenció que per-
meti fixar uns mínims de seguretat”,
afegeix la gerent de l’SPG.  

el servei

INTEGRACIÓ 
EN EL PROJECTE

Gemma CAROL
GERENT DEL SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ

“En aquests moments,
l’empresari ha de rebre
algun estímul per part 
de l’Administració” 
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L’Itec, dins de la seva metodologia TCQ
d’establiment i posterior seguiment dels
indicadors de temps, cost i qualitat en
tot el procés constructiu, ha anat in-
corporant al llarg del temps noves eines
i bases de dades d’acord amb les ne-
cessitats dels tècnics del sector i de les
directrius establertes. Aquest és el cas
de la seguretat i la salut en la construc-
ció. Des del moment de la seva obli-
gatorietat, la metodologia TCQ disposa
d’un mòdul informàtic que ajuda els tèc-
nics a complir les normatives abans es-
mentades.

Aquest mòdul d’estudis de seguretat
i salut se centra en l’anàlisi de les dife-
rents activitats previstes en l’obra. Ca-
da una tindrà associada una avaluació
de riscos i, per cada risc, una sèrie d’ac-
cions preventives: EPI (equips de pro-
tecció individual); MAUP (mitjans auxi-
liars d’utilitat preventiva); SPC (sistemes
de protecció col·lectiva), i MP (mesures
preventives), entre les quals el tècnic
podrà elegir les més adequades en ca-
da cas o crear-ne unes d’específiques.

El programa disposa d’un ventall de
fitxes de seguretat i salut amb una sè-
rie d’activitats ja avaluades que poden
servir de guia al tècnic, d’acord amb la

seva obra específica per definir els con-
ceptes a incloure en el seu estudi de se-
guretat i salut. Si el pressupost d’obra
ha estat confeccionat utilitzant partides
d’obra que provenen dels bancs de
preus de referència de l’Itec o dels de
Gisa, el programa permet generar au-
tomàticament l’índex d’activitats pre-
sents en aquella obra mitjançant l’enllaç
entre els codis presents en el pressu-
post i les activitats d’aquest banc de fit-
xes de seguretat i salut.

Una vegada analitzades i selecciona-
des les diferents activitats, les avalua-
cions de riscos i les accions preventi-
ves a implementar, amb el mateix mòdul
es pot generar un pressupost de segu-
retat i salut en format TCQ2000 o en for-
mat FIEBDC-3. També permet generar
els documents memòria i plec de con-
dicions de l’estudi, a partir d’una es-
tructura guiada d’aquests. Aquest mò-
dul i les informacions de suport que
conté són eines d’ajuda als tècnics en
el desenvolupament dels seus projec-
tes i és el mateix tècnic qui les ha de
destacar i formalitzar.

Amb tot, un dels aspectes que més
contribueixen a preservar possibles ac-
cidents en les obres de construcció és
el fet de disposar d’un projecte total-
ment definit en el moment de començar
la construcció.2

J. M.
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Rehabilitació del sostre d’una vivenda mitjançant el sistema de bigues Extend.

L’Itec disposa d’un
programa d’estudis
de seguretat i salut
El mòdul informàtic serveix d’ajuda als tècnics 
per analitzar les activitats previstes en les obres

Josep Maria VULART
ARQUITECTE. DIRECTOR TÈCNIC DE SÉNETON

S
empre s’ha dit que la construc-
ció és la locomotora de l’econo-
mia. I és cert. La prova és que
aquest sector tan transcenden-

tal ha impulsat l’economia del país durant
els últims anys i ara que la construcció
està en mínims, el país s’està parant, i
està frenant altres sectors també molt im-
portants. Potser el problema és que ana-
va sense regnes, desbocada. Ara ha ar-
ribat el moment de posar fi a tant
despropòsit. La construcció s’atura però
no està morta, queden molt bones em-
preses, empresaris i treballadors que se-
guiran en el ram, altres –els oportunistes–,
hauran d’abandonar per falta de profes-
sionalitat. El sistema està fent la selecció
automàticament.

El sector de la construcció en els prò-
xims anys es mantindrà gràcies a l’obra
pública i la rehabilitació, i és en aquest
segon sector on Séneton desenvolupa
un paper important.

Séneton, empresa fundada l’any
1985, fabrica, distribueix i instal·la des
de l’any 1992 el sistema patentat de bi-
gues Extend, que ha demostrat ser el
més fàcil de muntar a causa del seu dis-
seny exclusiu. La biga Extend consis-
teix en un conjunt de perfils de secció
rectangular que s’acoblen entre si de

forma realment telescòpica, es munta
sense soldadures ni cargols i es recol-
za en uns suports fixats a les parets.

El sistema consisteix en una substi-
tució funcional de les bigues deteriora-
des, ja sigui per la degradació del ci-
ment portland o aluminós, la fusta o
l’acer. Les bigues de reforç es col·lo-
quen a sota de les que es vol reforçar, i
el muntatge és senzill i ràpid a causa de
la seva simplicitat. El material utilitzat en

les bigues és l’alumini, ja que el seu poc
pes i la gran resistència fan que sigui el
més adequat per a la rehabilitació de vi-
vendes, especialment en les bigues de
difícil accés. Encara que l’alumini és un
material car, cal destacar que el sobre-
cost que suposa queda compensat de
sobres per la rapidesa del muntatge, de
manera que el conjunt de la intervenció,
material més muntatge, resulta a un preu
raonable.

La rehabilitació és la manera més sos-
tenible de construir ja que urbanística-
ment no necessita sòl ni noves infra-
estructures, al mateix temps que es
renova el parc d’habitatges deteriorat i
es millora la qualitat de vida dels habi-
tants de les vivendes i dels barris on es
rehabilita.

La rehabilitació, així mateix, s’ha  de
considerar una branca de primer ordre
dins de la indústria de la construcció.
És la disciplina que necessita els millors
tècnics i professionals i potser és l’es-
pecialitat més complexa, la més diver-
sa, la que s’aprèn amb l’experiència i la
que necessita molt ofici i saviesa per
part dels intervinents.

Un edifici rehabilitat serà més segur
si la intervenció que requereix no con-
sisteix només en un mer maquillatge. La
rehabilitació s’ha de portar a terme amb
l’assessorament i la direcció d’un tèc-
nic competent, contemplant la revisió
estructural, la part envoltant de l’edifici
i les instal·lacions, perquè de forma sis-
temàtica marqui un ordre de prioritats i
d’etapes, i en el cas que no es pugui
afrontar tota l’obra en una única fase,
donada l’envergadura de l’actuació a
realitzar, es facin els treballs més im-
portants en primer lloc.2

REHABILITACIÓ SOSTENIBLE

la tribuna

El sistema de bigues
Extend permet reforçar
sostres sense necessitat
de grans intervencions
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LA FUNDACIÓ Musaat organitzarà la
taula rodona Funcions i responsabi-
litats del coordinador de seguretat en
les obres d’edificació amb motiu de
la celebració de la cinquena Conven-
ció Tècnica i Tecnològica de l’Arqui-
tectura Tècnica a Albacete. En aques-
ta trobada, importants personalitats
intercanviaran opinions i coneixements
en l’àmbit de l’Administració, el judi-
cial i l’acadèmic, sobre aspectes de
caràcter professional i jurídic que afec-
ten les obligacions del coordinador de
seguretat i salut en les fases de pro-
jecte i d’execució de les obres d’e-
dificació.

LLOC: Sala Ciudad Real de 
Albacete
DATA: 27 de març del 2009

Formació 
al llarg del

territori

Les funcions 
de coordinació

el consell

TAULA RODONA

L’INSTITUT NACIONAL de Segure-
tat i Higiene en el Treball organitza
durant l’any seminaris formatius so-
bre seguretat: Prevenció de riscos la-
borals en la construcció (31 de març
i 1 de juny); Malalties professionals
més importants (14 i 15 d’abril); Ava-
luació i prevenció de riscos per ex-
posició laboral a vibracions (del 21 al
23 d’abril); Prevenció de riscos de-
guts a l’electricitat estàtica (19 i 20
de maig); Risc d’incendi i plans d’au-
toprotecció (2 i 3 de juny) o Avalua-
ció i prevenció de riscos per mani-
pulació manual de càrregues (4 de
juny).

LLOC: Institut Nacional de Segure-
tat i Higiene en el Treball
DATA: Durant tot l’any

Formació 
tot l’any

SEMINARIS DEL CNNT

LA CONSTRUCCIÓ de túnels està
experimentant un notable creixement
a Espanya a causa, en gran part, de
l’impuls de les infraestructures, espe-
cialment les destinades a l’alta veloci-
tat. En aquest context pròximament
tindrà lloc la conferència Construcció,
explotació i seguretat en túnels, en què
participarà, entre molts altres experts,
Vicente Vilanova, subdirector general
d’Explotació i Conservació del Minis-
teri de Foment. En aquesta jornada
s’analitzaran les normatives, s’obser-
varan amb detall diversos exemples i
es parlarà sobre manteniment i opti-
mització.

LLOC: Associació de Premsa de
Madrid
DATA: 24 de març

Tranquil·litat
als túnels

INFRAESTRUCTURES

LA CINQUENA EDICIÓ de Laboralia,
la Fira Integral de la Prevenció, Pro-
tecció, Seguretat i Salut Laboral, es-
pera convertir-se en el punt de trobada
nacional i internacional per als profes-
sionals del sector. Amb el lema Suma
prevenció, resta riscos, el certamen ad-
voca per una fórmula combinada per
a la seva celebració. Per una banda,
oferirà la més àmplia oferta expositiva
sobre el sector de la prevenció de ris-
cos laborals i les últimes novetats d’a-
quest camp. I per l’altra, la fira oferirà
un interessant calendari d’activitats pa-
ral·leles que aportaran un valor afegit
a l’esdeveniment.

LLOC: Fira de València
DATA: Del 27 al 29 de maig 
del 2009

Novetats 
de producte 

FIRA

Pròximes cites segures
Agenda de destacades trobades professionals a Espanya

Els implicats en el sector de la
construcció coincideixen que,

dins de les mesures que s’han de
prendre per intentar reduir les

xifres de sinistralitat,
encapçalaria la llista la formació.

I no hi ha excusa per no estar al
dia. Perquè al nostre país es

desenvolupen constantment
iniciatives per difondre totes les

novetats en matèria de seguretat
i prevenció. En aquesta pàgina
es recullen algunes d’aquestes

propostes. Però en els
programes d’activitats de les

institucions del sector –col·legis
professionals, serveis de

prevenció, organismes públics,
etcètera– aquesta relació seria

fàcilment ampliable.
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