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editorial
En aquest número de la revista Sense Risc hi trobareu una
entrevista al nou fiscal coordinador en matèria de prevenció de
riscos laborals de la fiscalia de Catalunya. Volem, abans que res,
agrair la tasca duta a terme de qui ha estat fins ara encarregada
daquesta matèria a la fiscalia; ens referim a Raquel Amado, que
ha estat la primera en ocupar aquest càrrec a Catalunya des de la
seva creació, ara farà 6 anys. Com bé sabeu, aquesta figura va ser
impulsada per la nostra organització i creiem que està donant els
resultats esperats, que no són altres que lempara dels treballadors
i les treballadores que han patit un accident com a conseqüència
de lincompliment de la Llei de prevenció de riscos laborals, i que
aquell que incompleixi lobligació que lexigeix la norma no quedi
impune.
També voldria destacar larticle dedicat a les retallades en la
salut pública a Catalunya i quina serà la seva repercussió en la
salut dels treballadors i treballadores, una repercussió que hem
de catalogar de perversa, perquè amb les retallades sestà produint
és una minva en la qualitat del servei i, el que és més greu, una
ineficiència que es traduirà en un fracàs més gran de lacció
preventiva, abocant-la a una sanitat de beneficència, és a dir, per
a aquella part de la societat que no es pugui costejar una sanitat
privada; i també significa un greu atac al dret universal a la sanitat,
que fins ara ha estat un dels trets diferencials de la nostra sanitat.
Hem volgut aprofitar en aquest número per situar quina ha
estat la incidència de les consultes que han atès el tècnics de
lOficina de Prevenció i quina matèria ha estat la més consultada;
voldria aprofitar per agrair lesforç que els companys i les companyes
de lOficina han realitzat durant tot aquest any, que ha estat
significativament difícil, i que gràcies a la seva professionalitat
hem pogut donar les respostes adequades a tots els dubtes
plantejats.
També trobareu les diferents i habituals seccions de «Medi
ambient», «Especialitzat», «Ha estat noticia», «Preguntes amb
resposta» i «Tinteressa», que us convido a llegir amb atenció.
Finalment també trobareu una entrevista a un company que
representa la UGT de Catalunya en una de les comissions de
seguiment i control duna mútua. És un dels més veterans en
aquests òrgans i, en aquesta condició, un dels majors experts en
la matèria i que ha sabut sempre defensar els interessos dels
treballadors davant de la direcció de la mútua en què representa
la nostra organització.
Dionís Oña
Adjunt a la Secretaria de Política Sindical

lentrevista
Carlos Urbano Garzón
Coordinador del Ministerio Fiscal en materia de
Siniestralidad Laboral en Barcelona
En la actual situación de crisis y de recorte de gastos ¿cree que
puede existir una cierta relajación de las medidas preventivas
en las empresas?
Desde mi posición de Fiscal no aprecio relajación por parte de
las personas con obligaciones de dirección y organización de los
trabajos en las empresas y obras de construcción, a la hora de
cumplir con su deber de seguridad, pudiendo, en principio, afirmar,
que la evolución en los últimos años ha sido la contraria.
Así, creo que en el momento presente es difícil observar un
accidente laboral cuya causa sea una ausencia total y evidente de
medidas preventivas de seguridad, como ocurría en el pasado,
siendo mucho más frecuentes los supuestos de insuficiencia de
esas medidas, lo cual supone un avance notable respecto de lo
que se venía observando en este tipo de procedimientos.
¿Qué valoración hace de estos seis años desde la creación de la
Fiscalía de siniestralidad laboral? ¿cree que la mejora de la
respuesta penal ante los accidentes ha contribuido a una mayor
concienciación? ¿podemos hablar de un cambio significativo en
la actitud de los empresarios?
La valoración que hago sobre la especialización del Ministerio
Fiscal y la creación de las secciones de siniestralidad laboral para
la persecución de estos delitos es muy positiva. No hay duda
alguna de que la especialización contribuye de forma clara a lograr
una mayor eficiencia en la actuación de la Fiscalía a la hora de
enfrentarse con la persecución de determinados delitos concretos.
Además, el régimen organizativo que se creó, en su momento, en
la sección, ha resultado ser muy eficaz para el debido control,
desde el inicio, de la instrucción de los procedimientos judiciales.
Por otro lado, en efecto, la respuesta penal más rápida, eficaz
y adecuada a las circunstancias de cada caso, que se viene
produciendo en los últimos años, desde luego ha contribuido a
un cambio de actitud no solo de los empresarios, sino, como ya
he dicho, de todo el personal de las empresas con funciones de
dirección o mando en la realización de los trabajos diarios, y por
tanto, con deberes de seguridad hacia los trabajadores a su cargo.
En este sentido, y continuando con la respuesta que he dado a la
pregunta anterior, ahora es difícil, por poner un ejemplo, encontrar
un accidente de caída de altura que sea debido a una ausencia
total de medidas de seguridad para prever dicho riesgo, supuesto
que hace unos años se daba con cierta habitualidad, lo cual pude
constatar al haber tenido ocasión de intervenir en distintos
procedimiento judiciales en los que los trabajadores lesionados
se hallaban realizando su actividad laboral en altura sin protección
colectiva alguna, tipo redes de seguridad o barandillas, y, por
supuesto, sin hacer uso del equipo de protección individual.
En la actualidad son más frecuentes los supuestos en los que
fallan los procedimientos de trabajo, resultando insuficiente la
seguridad en algún momento del desarrollo de los mismos, o
aquellos en que existe un deficiente deber de vigilancia respecto
de la forma concreta en que el trabajador lleva a cabo su actividad.

¿Qué retos se plantean para el futuro? ¿cree que serían necesarios
más recursos o nuevas medidas para luchar contra la
siniestralidad, o los que se dispone en la actualidad ya son
suficientes?
De cara al futuro me planteo el lograr una mayor rapidez y
eficacia en la tramitación de los procedimientos penales en esta
materia.
Resulta decepcionante el constatar, de forma periódica, la
existencia de accidentes de trabajo que no llegan al conocimiento
de ninguna administración pública, ni al Juzgado, ni al M. Fiscal
ni a la Autoridad Laboral, circunstancia que obedece, normalmente,
al hecho de haber sido silenciado por la empresa en el momento
de acontecer, dejando de avisar a la policía judicial, así como a la
ausencia de denuncia por parte del trabajador afectado. No
obstante lo anterior, si los protocolos de actuación que vienen
establecidos se respetaran en su integridad, dicha situación no
podría nunca tener lugar, habida cuenta de que aquellos obligan
al servicio sanitario que presta asistencia al trabajador lesionado,
a remitir el parte de asistencia médica, tanto al Juzgado de guardia
como a la policía judicial, y, por consiguiente, la situación de
desconocimiento de la existencia del accidente no debería tener
lugar en ningún caso.
¿Cuándo podemos decir que un accidente laboral tiene la categoría
de delito? ¿la simple existencia de una situación de riesgo, sin
que llegue a producirse el accidente, se podría considerar también
como un delito? ¿en qué casos?
La protección penal de los trabajadores como consecuencia
de la siniestralidad laboral, puede dar lugar a los delitos de peligro
contra los derechos de los trabajadores, previstos en los arts. 316
y 17 del C. Penal, y, asimismo, a los delitos genéricos de homicidio
o lesiones ocasionados por imprudencia, de los arts. 142 y 152 de
dicho cuerpo legal, figuras penales que se completan con las faltas
de homicidio previstas en el art. 621 del C. Penal.
Para la existencia del delito contra los derechos de los
trabajadores no es necesario que acontezca el accidente laboral,
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siendo suficiente que se dé la situación de peligro para los
trabajadores, con riesgo para su vida o integridad física, como
consecuencia de la ausencia de medidas de seguridad. Al tratarse
de un delito de peligro concreto, debe existir una situación de
riesgo real y efectiva para el trabajador, a consecuencia de la
ausencia de medidas de seguridad en la realización de su tarea,
riesgo o peligro que debe valorarse como grave, en atención a la
proximidad o alta probabilidad de que se produzca el resultado
lesivo y la previsible severidad del mismo.
Si el riesgo al que se ven sometidos los trabajadores se valora
como puramente genérico, sin que haya existido una situación
concreta y determinada donde al menos unos de ellos se haya
visto sometido a un peligro grave e inminente para su vida o
integridad física, estaríamos ante una infracción administrativa,
no pudiendo hablarse de delito.
Sin embargo, acontecido el accidente laboral, ello pone de
manifiesto que la situación en la que trabajaban los operarios era
claramente peligrosa, por haberse concretado el riesgo al que se
veían sometidos en dicho resultado dañoso, por lo que,
normalmente, la responsabilidad penal que deriva del accidente
de trabajo es siempre constitutiva de delito.
Los supuestos en los que ello no es así son muy escasos,
normalmente por razón de no apreciarse delito contra los derechos
de los trabajadores, por ejemplo por no verse relación entre la
infracción de la normativa de prevención de riesgos y la producción
del accidente, y entenderse que la infracción del deber de cuidado
es de carácter leve, y, por tanto, la imprudencia es constitutiva de
una simple falta.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un delegado de
prevención ante un accidente de trabajo? ¿hay alguna sentencia
que haya llegado a establecer su responsabilidad penal?
Los delegados de prevención de las empresas, como
representantes de los trabajadores con funciones en materia de
prevención de riesgos, carecen de facultades de dirección
empresarial para la dirección y organización de la actividad laboral,
no teniendo la condición de «deudores de seguridad» y no
pudiendo, por ello, ser sujetos activos del delito contra los derechos
de los trabajadores previsto en los arts. 316 y 317 del Código Penal.
El ejercicio de sus funciones es ajeno por completo al poder de
adoptar decisiones en materia de seguridad, no teniendo
potestades para decidir implementar medidas de seguridad ni
proporcionar medios con dicho contenido, no siendo posible su
responsabilidad penal por tal concepto.
Al igual que cualquier otro trabajador, sí podría el delegado
de prevención incurrir en los delitos imprudentes, si en su concreta
actuación en un ámbito determinado infringiera el deber objetivo
de cuidado, dejando de adoptar las precauciones debidas, y ello
fuera determinante de un resultado lesivo para un tercero.
No tengo noticia de ninguna condena penal a ningún delegado
de prevención.

¿Cuál debería ser la actuación de un delegado de prevención
ante un accidente laboral? ¿cómo puede ayudar el delegado de
prevención a la actuación de la Fiscalía?
Como representante de los trabajadores que es, y como correa
de transmisión de las quejas de aquellos en materia de seguridad
hasta el empresario, así como de los defectos de seguridad que
personalmente pueda apreciar, creo que su deber es el no
permanecer impasible cuando acontece un accidente laboral,
debiéndose asegurar de que el hecho llega a conocimiento de la
Autoridad correspondiente, siendo, desde luego, la forma más
eficaz para lograrlo, el ponerlo en conocimiento, de forma
inmediata, de la policía judicial. La intervención policial en el
momento del hecho posibilita el conocimiento de este por parte
de la Fiscalía y la posterior actuación correspondiente dentro de
la instrucción judicial.
A menudo los empresarios se quejan de que los trabajadores no
utilizan los equipos de protección de los que disponen. ¿El análisis
de los procedimientos judiciales confirma esta opinión?
Debe tenerse en cuenta que el deber de seguridad del
empresario incluye todos los deberes que garanticen a los
trabajadores el derecho a una protección eficaz en su actividad
laboral, por lo que el deber de facilitar medios de seguridad no
puede ser entendido como una simple puesta a disposición,
debiendo comprender las conductas de controlar, vigilar y verificar
la correcta utilización de aquellos y el cumplimiento eficaz de las
medidas de seguridad, lo cual le obliga a adoptar una actitud
dinámica en el ejercicio del control de la seguridad.
No es de recibo el achacar la existencia de la situación de
riesgo a la falta de utilización efectiva del equipo de protección
por parte del trabajador, cuando la legislación de prevención de
riesgos obliga al empresario a velar por la efectiva utilización de
los mismos, tal y como se recoge en el art. 17.2 de la Ley 31/1995
de prevención de riesgos laborales.
Del total de sentencias dictadas durante el año pasado, ¿cuántas
fueron condenatorias y cuántas absolutorias? ¿Ha ingresado
algún empresario en prisión?
Los datos que obran en la memoria de la Fiscalía reflejan la
existencia de 28 sentencias condenatorias y 7 absolutorias, dictadas
en el año 2011, no teniéndose constancia de que ningún condenado
haya ingresado en prisión.
De entre las dictadas en el año 2012, destaca la sentencia de
fecha 13-3-12, dictada por la sección 2ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, en la que, aún estimando en parte el recurso
interpuesto por los acusados, condena a cada uno de ellos a una
pena de dos años y seis meses de prisión, pena que, en principio,
resulta de efectivo cumplimiento por no admitir suspensión de su
ejecución. Se desconoce el estado concreto de la ejecutoria, si los
condenados han ingresado en prisión, o, por el contrario, han
solicitado con eficacia el indulto total o parcial de la pena o su
sustitución por otra pena no privativa de libertad.
De igual forma, también la sentencia dictada por el Juzgado
Penal nº 3 de Manresa en fecha de 11-1-12, condenó a los tres
acusados a una pena de dos años y tres meses de prisión.
Eduard Salvador
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medi ambient
Biomassa
La biomassa com a font denergia considerada renovable és
actualment un recurs energètic que complementa les energies
fòssils en la demanda de consum energètic mundial.
Aquest recurs engloba tota la matèria orgànica dorigen vegetal
i animal, incloent-hi els materials que procedeixen de la seva
transformació natural o artificial. Aquesta energia procedent de
la biomassa té el seu origen en la llum solar, que mitjançant el
procés de fotosíntesi dels vegetals és transformada en energia
que sacumula a linterior de les seves cèl·lules i després traspassada
per la cadena alimentària al regne animal. Llavors, lenergia
acumulada a la biomassa pot ser alliberada i aprofitada sotmetentla a diversos processos daprofitament energètic. Aquesta energia
de baix impacte ambiental, contribueix a la conservació i millora
del medi atès que el CO2 alliberat a latmosfera en la seva combustió
ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu propi
creixement. Diem, doncs, que el balanç final de CO2 és nul.
Dins del terme genèric de biomassa considerem els productes de
tipus forestal, agrícola, del sector ramader i agroalimentari i també
la biomassa de tipus residual.
 La biomassa forestal inclouria tota la matèria i els residus que
provenen de les activitats dexplotació forestal i de treballs de
manteniment, millora i neteja de les masses forestals com
podes, aclarits, neteges de matolls... etc., així com els productes
i subproductes generats per les indústries de transformació de
la fusta com les serradures, les escorces, els encenalls... si
parlem de residus forestals.
 La biomassa agrícola serien els residus generats en activitats
agrícoles i agroalimentàries com ara els conreus llenyosos i
herbacis que es poden utilitzar directament com a combustible
o matèria primera per a lobtenció de combustibles com els
biocarburants. Tindríem també els cultius energètics, uns
conreus de plantes de creixement ràpid destinades únicament
a lobtenció denergia.
 En el sector ramader i agroalimentari es generen residus i
subproductes orgànics com els procedents de lelaboració de
fruits secs, fabricació doli doliva, purins de porc, fems, residus
descorxador... etc., que tenen un alt contingut orgànic i
constitueixen una font amb un elevat potencial de valoració
energètica, i que poden ser aprofitats energèticament
mitjançant diferents processos de digestió anaeròbia.
 Parlem de tipus residual de matèria quan procedeix de la
fracció orgànica dels residus sòlids urbans, dels fangs generats
en les estacions depuradores daigües residuals, dels olis
vegetals usats, etc., i que provenen dun procés de transformació
artificial.
De tots aquests diferents tipus de biomassa, un cop
transformada de forma convenient, nobtenim una gran varietat
de productes líquids, sòlids i gasos que poden ser utilitzats des del
punt de vista energètic, com són el biogàs o els biocarburants, i
mitjançant quatre processos bàsics de valoració energètica: els
processos fisicoquímics, els termoquímics, els bioquímics i els
químics.

En termes energètics, la biomassa es pot utilitzar directament,
com és el cas de la llenya, o indirectament, com els biocombustibles
com letanol (per destil·lació de vi).
La biomassa podria proporcionar-nos una forma denergia
renovable i substitutiva dels combustibles fòssils, pels
agrocombustibles líquids (biodièsel o bioetanol), gasosos (gas
metà) o sòlids (llenya). No obstant, sempre i quan no utilitzem
més biomassa que la producció neta del sistema explotat i de no
utilitzar altres combustibles en els processos de transformació.
El Pla de lEnergia de Catalunya 2006-2015 preveu incrementar
significativament la participació de la biomassa en el balanç
denergia a Catalunya. Daquesta forma, la previsió de laportació
de la biomassa al consum denergia primària de Catalunya per a
lany 2015 és de 1.527, 1 ktep/any és a dir, el 361% dincrement
respecte al consum de lany 2003, tal com es mostra en la gràfica.

El futur de la biomassa a Catalunya
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Marta González
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Retallades en la sanitat pública
catalana
Les retallades en la sanitat pública catalana, a conseqüència
de les politiques privatitzadores provinents tant del Govern català
com del central, les estan patint els treballadors i les treballadores
de Catalunya. Aquestes retallades afecten des de molts angles:
des del sistema públic de salut, des de les Mútues dAccidents de
Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social (MATMPSS),
des dels canvis legislatius del mercat laboral... Tots aquests canvis
tindran un efectes perversos en els drets i les prestacions dels
treballadors i treballadores, i en la seva salut.
Els treballadors es veuen afectats per la pèrdua de qualitat
dels serveis públics, per laugment de les llistes despera, que es
tradueix en molts casos en cronicitat, i en lallargament de les
baixes laborals a què dona origen la malaltia per ser operat; la
reducció de latenció de les urgències; la disminució del nombre
de professionals sanitaris per a la mateixa població, no es contracten
professionals per fer les suplències de les vacances, incapacitats
laborals, i permisos per maternitat, paternitat o daltres, ni es
cobriran vacants per jubilació o vacant del funcionariat. A més,
sincrementa la ràtio de pacients per metge, les reduccions de
sous i dincentius, i empitjora el clima laboral entre el personal
sanitari; copagaments, repagaments, taxa dun euro per recepta
i daltres mesures que no fan més que augmentar les ja importants
desigualtats en salut, etc. Tanmateix, les MATMPSS, continuant
la tendència dels últims anys, veuen retallats el seus pressupostos
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mitjançant els Pressupostos Generals de lEstat. Però, malgrat tot,
les mútues segueixen presentant resultats positius a la seva gestió
i tornant els excedents a la tresoreria de la Seguretat Social a costa
duna major pressió cap els treballadors, el no reconeixement de
malalties ni daccidents laborals, lescurçament del temps de baixa
laboral o de baixa per causa comuna on disposin de la seva gestió,
etc.
Aquest grup de mesures contribuirà a fer perdre qualitat i
equitat en el sector tant a nivell territorial com social, ara que la
crisi, el nombre de persones aturades i la disminució de la renda
familiar indiquen que les desigualtats socials augmenten de
manera molt important en el nostre país. Se sumen així a les
retallades en educació, atenció a persones dependents, nouvinguts
i dhabitatge, que condemnaran a pitjors condicions de vida en
els propers anys als grups pitjor posicionats socialment: els de
rendes baixes, infants, malalts crònics, gent gran, dependents i
migrants.
No sespera un futur millor. No és cap secret la voluntat del
Govern dincrementar les taxes per utilitzar els serveis sanitaris i
potenciar la sanitat privada de manera diferida (pagament de
dinars de les persones hospitalitzades, habitació, visita a urgències,
entre daltres) i privatitzar els millors hospitals, com és el cas del
Clínic de Barcelona. També, el Govern de la Generalitat ha expressat
la ferma voluntat dafegir una nova deducció a lImpost de la
Renda de les Persones Físiques per aquelles persones que tinguin
contractada una mútua privada, complint així una de les seves
promeses electorals. Això comportarà que hi haurà pacients que
es veuran abocats a fer ús de la medicina privada, per evitar les

el tema

tu opines

demores en les proves i en intervencions quirúrgiques o per no
tenir la targeta sanitària. Aquests plantejaments fan sospitar que
el Govern té un full de ruta ben delimitat per modificar lessència
del bé «sanitat pública», tan valorat per la ciutadania i amb
resultats reconeguts en termes dequitat, qualitat i despesa
conforme el PIB, i en eficiència, aquí i a nivell internacional, ara
que el nostre sistema sanitari compleix 30 anys. També temem la
reforma de la gestió i les competències de les mútues que va
anunciar el Govern central per lany 2012.
Lamentablement, làmbit de la prevenció de riscos laborals
tampoc és millor, tal i com la UGT de Catalunya denunciem des
dels últims anys. Si bé es cert que els accidents laborals i les
malalties professionals disminueixen, entre altres causes, per la
baixada de la productivitat i la precarització de molts llocs de feina,
això no vol dir que les coses sestan fent bé i que la salut dels
treballadors i treballadores estigui protegida.
La pròpia fiscalia especialitzada en sinistralitat laboral ha alertat
que la crisi econòmica està relegant a un segon pla lautèntica
dimensió del problema de la sinistralitat laboral. La fiscalia insisteix
en lefecte col·lateral «pervers» que produeix aquesta disminució
de les xifres, perquè es tradueix en una espècie de «sordina»
davant la «dolorosa realitat» dels milers de resultats lesius que
continua causant lactivitat en el treball .

Conclusions i alternatives de la UGT de Catalunya
Les retallades plantejades al sistema català de salut tindran
efectes perversos, no només sobre la qualitat dels serveis públics
i, per tant, en la salut de la ciutadania, sinó també sobre levolució
a mig i llarg termini dels comptes públics sanitaris.
Un pitjor servei avui, amb llargues llistes despera, el retard
en les proves diagnòstiques i latenció professional de qualitat no
garantida, es tradueix necessàriament en un allargament dels
processos clínics i patològics. Això comportarà que augmenti la
ineficiència dels serveis, sallargui el seguiment de patologies, així
com el major risc al fracàs de lacció preventiva de la sanitat pública
i latenció dual, bo per qui pugui pagar-se la privada i de
beneficència per a la resta.
Per tant, des de la UGT de Catalunya rebutgem frontalment
les retallades generals i proposem disposar en els pressupostos
de 2013 de les partides suficients, amb un sistema fiscal molt més
redistributiu que lactual i també intervencions més selectives en
el sistema sanitari, com són:
 Augmentar leficiència sense retallar la despesa. Millorant els
circuits de coordinació i els processos de derivacions entre
professionals i especialistes, particularment de pacients crònics
i fràgils, ja que no es tracta de fer el mateix amb menys, sinó
que hem daconseguir fer més amb el mateix i garantir tots
els drets de tots els ciutadans i residents a una sanitat pública
com la que teníem fins les retallades.
 Prevenció avui, per reduir la despesa de demà, tant la prevenció
de riscos laborals com laplicació de mesures preventives i de
salut pública potents, amb laugment dels recursos i la inversió
en prevenció; aquesta és la manera més justa i intel·ligent
possible de reduir costos futurs.
Mamen Márquez

Juan José Lucena. Lleida. Responsable de
salut laboral i acció sindical de UGT-Terres
de Lleida, delegat del comitè de prevenció
de Ros Roca S.A. i motard confés (el que
és important és el camí)
Creus que sestà aprofitant la crisi per retallar drets
dels treballadors/es?
És indubtable, i, a més, sóc del parer que sestà aprofitant aquesta
situació per atacar els drets fonamentals dels treballadors. Ho estem
veient cada dia, no hi ha reforma laboral, sanitària o deducació, que no
intenti dinamitar els fonaments dels drets socials, en aquest país, dels
treballadors/es que el conformen.
Quins drets podem tenir, quan amb «futures» pèrdues o per estar
malalt et poden prendre un dret fonamental, com és el de tenir una
feina?
Com està afectant les retallades en salut, al territori de Lleida en
particular?
Des del territori de Lleida sestà patint una retallada de llits hospitalaris,
a lArnau, el Santa Maria i als hospitals comarcals; retallades dhores
facultatives, un increment en el temps despera doperacions, tant en les
urgents com en les no urgents; increment de temps despera a latenció
ambulatòria als caps; una reducció de personal sanitari que oscil·la al
voltant del trenta cinc per cent, mitjançant acomiadaments, amortitzacions,
la no renovació de contractes... També, com a la resta de Catalunya,
sestan produint endarreriments en el pagament de latenció a la gent
dependent, que moltes vegades porten els seus pacients i els treballadors
del sector a situacions límit.
Com veus el futur de la sanitat pública? I el de la prevenció de riscos a
les empreses? Hi ha esperança?
El futur de la sanitat pública el veig complicat, per la política neoliberal
tant del PP, com de CiU. Aquí a la provincia ho veiem cada dia, amb
traspàs dactivitat de lArnau (públic) al Santa Maria (empresa pública),
i moltes derivacions des del servei públic cap a clíniques privades i mútues
sanitàries. I això, quan està més que demostrat que el sistema privat és
més car que la sanitat pública.
La intenció de -diguem-ho- la dreta, tant catalana com espanyola,
és de traspassar el màxim possible dactivitat pública al sector privat, on
allò que prima per als seus dirigents són els beneficis, per sobre de la
salut de les persones.
La prevenció de riscos a les empreses, tot i que està molt tocada, sí
que és un futur que està molt més al nostre abast. I ho dic perquè un
dels pocs pilars legals que no sha reformat, o no gaire, és la Llei de
prevenció de riscos, eina fonamental que ens ha de permetre desenvolupar
la nostra tasca de delegats de prevenció en el si de les nostres empreses.
Tal com deia de la sanitat pública, la prevenció a les empreses està sent
la inversió sacrificada en laltar de la crisi, que només estem pagant els
treballadors.
Però hem désser optimistes en un canvi de rumb a la política del
país, de l´Estat i d´Europa, que porti més inversió pública, i que deixi de
retallar els drets fonamentals de la gent.
La UGT i la resta de sindicats, conjuntament amb la societat civil,
hem donat els primers passos aglutinant forces, alçant les nostres veus
per fer sentir el malestar de les classes desafavorides, dels treballadors
i daquells que, per desgràcia, ja no tenen una feina. Amb la unitat de
tots hi ha esperança. Hi ha la voluntat davançar de tot un poble.
Mamen Márquez
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especialitzat
Accidents de trànsit
Actualment, és gairebé imprescindible la utilització de vehicles,
tant durant la jornada de treball per poder exercir les funcions de
la feina com per a anar-ne i tornar-ne. A més, la dispersió dels
centres industrials i dels centres de treball ens obliga, com a
treballadors i treballadores, a fer desplaçaments cada cop més
llargs i costosos. Shi afegeix també la insuficient xarxa de transport
públic col·lectiu, que en molts casos fa impossible laccés a la feina
amb aquest mitjà de transport, una situació que sagreuja als
polígons industrials, on el transport públic col·lectiu és inexistent
o simbòlic en la majoria dels casos.
Daltra banda, no hem doblidar que els accidents in itinere a
Catalunya (itineraris danada i tornada a la feina) augmenten any
rere any. Segons les dades de lObservatori de Treball de la
Generalitat de Catalunya, en els primers tres mesos del 2012 sha
produït 3.728 accidents in itinere, enfront dels 3.989 que es van
produir lany passat durant el mateix període; malgrat tot, semblen
bons resultats i cal tenir en compte limportant descens de la
població activa.
Els accidents de trànsit poden ser:
Accidents en missió: són els que tenen lloc en el desplaçament
durant la jornada de treball. Solen ser accidents de trànsit
(desplaçaments amb vehicle propi o de lempresa, moto, bicicleta)
i caigudes al mateix nivell (desnivells a les voreres, relliscades a
les escales del metro o en baixar de lautobús).
Accidents in itinere: són els que es produeixen tant a lanada
com a la tornada de la feina. En aquests casos, la investigació
tindrà en compte els horaris que feia el treballador i si laccident
ha tingut lloc en el seu recorregut habitual.
Segons dades recollides per la DGT:
 Lany 2011 es van produir a Espanya més de 65.000 accidents
laborals de trànsit amb víctimes, el 10 % del total dels accidents
laborals amb baixa.
 Daquests 65.000 accidents, el 70 % van ser in itinere i el 30
% en missió (accidents durant la jornada de treball).
 Un de cada tres accidents laborals mortals va ser per accident
de trànsit.
 Dels 264 treballadors morts en accidents laborals de trànsit,
165 ho van ser per accident in itinere.
 El 70 % dels accidents laborals de trànsit in itinere es produeixen
en el trajecte danada a la feina.

Causes
 El cansament acumulat com a conseqüència de lincrement
del nombre total dhores de treball, la càrrega de treball per
compensar els dèficits de plantilla, provoquen símptomes
desgotament.
 El treball per torns. A la sortida del torn de nit, que suposa un
canvi en els cicles circadiaris, creix el risc de patir un accident,
i també es pot veure alterat per laugment de torns de treball
més llargs (superiors a 10 hores).

 Conduir endormiscat per tenir son o estar sota els efectes de
medicaments o sota els efectes de lalcohol.
 No respectar les normes de circulació: no respectar les
distàncies de seguretat, no respectar els senyals de trànsit,
conduir a una velocitat inadequada, no portar el casc posat
quan es va amb motocicleta o no portar cordat el cinturó de
seguretat en qualsevol tipus de vehicle.

Mesures de control i preventives
Quant als accidents en missió i in itinere, cal tenir en compte
els quatre factors que poden provocar aquest tipus daccidents:
el vehicle, lentorn, el conductor i tot el que fa referència a
lorganització dels desplaçaments.
 Manteniment preventiu del propi mitjà de transport emprat.
Promoure lús de transports col·lectius.
 Informar-se dels recorreguts més adients i segurs (si hi han
obres, si la carretera està mal il·luminada...).
 Formació de conducció preventiva.
 Recordatori de formació vial.
 Organització del treball de manera que entre torn i torn es
disposi dun temps de repòs i de descans suficient.
 Informar el treballador sobre les recomanacions a tenir en
compte en cas de treballar en el torn de nit (especialment en
el consell alimentari devitar ingerir greixos i estimulants i en
la importància devitar els contrastos de llum intensos de nitdia).
 Fer desplaçaments en els casos veritablement necessaris,
solucionar per correu electrònic o per telèfon tot allò que sigui
possible.
 Comptar amb el temps suficient per al desplaçament,
lassistència i els imprevistos que puguin sorgir.
Recordem que hi ha bonificacions en les cotitzacions a la
Seguretat Social per a les empreses que apliquin plans de mobilitat
als seus treballadors més enllà del compliment estricte de la llei.
I per part de lAdministració, cal millorar la qualitat dels sistemes
de transport públic per tal que es conformi com una alternativa
avantatjosa enfront del transport privat, sense que el treballador/a
es vegi afectat per la restricció dhoraris, freqüència, cost o qualitat.
Héctor Vega
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especialitzat
Disseny ergonòmic deines
manuals
Tenir en compte el disseny de les eines és important, ja que
sutilitzen en un elevat nombre de sectors i per un nombre de
treballadors elevat. A més, cal destacar que segons les estadístiques
daccidents del treball del Ministeri de Treball i Seguretat Social,
un 9 % dels accidents de treball els han provocat eines i daquests,
un 85 % han estat causats per eines manuals. Les eines més cares
suposen només el 3 % del cost per hora de la mà dobra, i laugment
de la productivitat serà segurament molt superior al 3 %. Per tant,
a més del benefici en la protecció del treballador, també afavoreix
la seva productivitat.
Cal dissenyar les eines manuals dacord amb prescripcions
ergonòmiques ja que, en cas contrari, un mal disseny pot tenir
conseqüències negatives en la salut i disminuir la productivitat del
treballador. Per fer un disseny o la tria correcte de les eines manuals
sha de tenir en compte:
 Escollir eines que es puguin fer servir amb una força mínima.
 Eines amb mànec de la grandària, longitud i forma apropiats,
amb la fricció adequada o amb resguards o retenidors que
evitin esllavissades i pessics.
 Dissenyar eines amb aïllament apropiat per evitar cremades
i/o descàrregues elèctriques.
 Evitar adquirir equips de treball manuals (tornavisos, tisores,
etc.) de mala qualitat.
 Seleccionar eines que permetin al treballador fer servir les
extremitats més residents braços en lloc de canells.
 Evitar subjectar una eina contínuament alçant els braços o
tenir agafada una eina pesada.
 Fer servir eines de doble mànec o nansa -tisores, pinces o
tallants. La distància ha dajustar-se, perquè la mà no hagi de
fer un esforç excessiu.
 Triar nanses i mànecs prou grans perquè sajustin a tota la mà
segons les dades antropomètriques del treballador; daquesta
manera disminuirà la pressió incòmoda al palmell de la mà o
a les articulacions dels dits i la mà.
 No fer servir eines que tinguin buits en què puguin quedar
atrapats els dits o la pell.
 Evitar fer servir eines que obliguin el canell a corbar-se o
adaptar una posició extrema. Dissenyar les eines perquè siguin
elles les que es corbin, i no ho faci el canell.
 Triar eines que tinguin un pes ben equilibrat i tenir cura de ferles servir en la posició correcta.
 Controlar que es realitza el manteniment adequat de les eines.
 Les eines han dajustar-se als treballadors esquerrans o dretans
(dissenyar eines que es puguin utilitzar amb totes dues mans).
 Utilitzar eines especials per cada feina.
 Utilitzar eines adequades: de forma i precisió.
 Fer servir eines que no tinguin les zones dagafada predefinides
mànec del tornavís.
 La superfície del mànec ha de ser llisa, comprensible i no
conductora.

El disseny incorrecte de les eines pot provocar lesions per
traumatismes repetitius, postures forçades, etc. que afecten el
sistema musculoesquelètic. A més, també pot provocar cops,
tallades, lesions oculars, etc. Això és provocat principalment per
un mal ús de les eines manuals. Per exemple, la utilització de
leina per una funció per la que no ha estat dissenyada, no utilitzarla en un entorn segur o utilitzar eines en mal estat. En conclusió,
és important triar les eines més adequades per a cada treballador
i cada tipus de feina, i donar informació i/o formació als treballadors
sobre lús correcte de les eines manuals; se sobreentén que tothom
sap utilitzar aquestes eines i no es dóna aquesta informació, la
qual cosa provoca que es faci un mal ús daquesta mena deines.

Recomanacions de seguretat
 Adquisició deines de qualitat dacord amb el treball pel qual
es faran servir.
 Formació als treballadors sobre lús correcte de cada eina.
 Control de la utilització de les eines.
 No transportar cap tipus deines a les butxaques, pel risc que
comporta de clavar-se-les en cas duna caiguda. Portar-les en
cinturons o bosses especials per al transport deines manuals.
 No utilitzar les eines per a les funcions per les quals no van
ser creades. Per exemple: no utilitzar les tisores com a tornavís.
 Guardar les eines en un lloc adequat i dins la seva funda per
evitar talls a lhora dagafar-les.
 Fer el manteniment periòdic de les eines. Només han de poder
esmolar-les les persones formades i encarregades de fer-ho.
 No treballar amb eines malmeses.
 Utilitzar elements accessoris o auxiliars per millorar les
condicions de seguretat, si és necessari. Per exemple, protegirse per a treballar amb martells.
 Sempre que sigui possible, assignar eines dús individuals a
cada treballador.
 No forçar les eines. Per exemple, si sutilitza una clau i no es
té prou força amb la mà, no shan de fer servir els peus, ja que
pot passar que leina es trenqui i que un fragment es projecti
cap al cos.
Silvia Fernández
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especialitzat
Exposició dèrmica a substàncies
químiques
A pesar de la important contribució que en molts casos té la
via dèrmica a la dosi global absorbida en lexposició laboral i que,
per exemple, la dermatitis hagi estat reconeguda com la principal
malaltia associada a lexposició a agents químics, lavaluació del
risc per exposició dèrmica laboral a substàncies químiques és un
problema difícil de resoldre. La contaminació de la pell pot ocórrer
per deposició daerosols, per contacte directe amb la substància,
com pot ser la immersió directa o esquitxades, o per contacte amb
superfícies contaminades.

Característiques de la pell
La pell té un gruix variable i proporciona protecció contra els agents
químics i biològics. Qualsevol circumstància que afecti a la
resistència física o química de la pell pot fer malbé:
 La pell
 El cos, després de labsorció mitjançant la pell
 Tots dos
Lepidermis és la capa exterior de la pell, té un gruix dunes
10 micres i està composada de diverses capes. La capa exterior
consisteix en cèl·lules mortes que contenen queratina, que es
desprenen contínuament.
Les cèl·lules que contenen queratina sén resistents a laigua i
a materials solubles a laigua, i als àcids dèbils o mitjans, com
làcid acètic, carbònic, fluorhídric.
En canvi, aquestes cèl·lules no són resistents als àlcalis ni als
dissolvents, que dissolen la queratina i estoven la capa de queratina:
 Un dissolvent o solvent és aquella substància que permet la
dispersió duna altra, el solut, en el seu si. Són exemples de
dissolvents el benzè, el toluè, el xilè, les cetones i lhexà.
 Els àlcalis són substàncies càustiques que es dissolen en aigua
formant solucions amb un pH bastant superior a 7 (al neutre):
amoníac, hidròxid amònic, hidròxid i òxid càlcics, hidròxid de
potassi, hidròxid i carbonat potàssic , hidròxid de sodi , carbonat,
hidròxid, peròxid i silicats sòdics i fosfat trisòdic.
La pèrdua daigua en les cèl·lules de queratina que es produeix
després del contacte amb aquestes substàncies causa
lesquerdament de la pell, que redueix la seva capacitat dactuar
com a barrera protectora.
Hi ha molts factors que afecten la quantitat de substàncies
químiques que sabsorbeixen per la pell, com ara les propietats
fisicoquímiques de les substàncies o el gruix de lepidermis. Com
més gruixuda és lepidermis, menor és la penetració de les
substàncies. La penetració de substàncies en la pell, gairebé no
es produeix per la palma de la mà o la planta del peu, tot gràcies
al gruix de la pell en aquestes zones.
El risc dabsorció per la pell sincrementa tant amb la
concentració com amb la superfície especifica del cos exposat.
Labsorció de la pell pot quedar modificada en gran mesura
per les interaccions entre els components duna barreja. Hi ha
components que faciliten labsorció duna o més substàncies
químiques i daltres que obstaculitzen labsorció. Moltes substàncies
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químiques activen canvis en lestructura de la pell que provoquen
una permeabilitat més alta. Després de labsorció per la pell es
poden produir efectes sistèmics. Les substàncies químiques poden
arribar al torrent sanguini i actuar en els òrgans o sistemes del
cos.
Es poden donar una diversitat molt àmplia defectes ocasionats
per lexposició dèrmica a productes químics. Des dun lleuger
envermelliment (eritema) o un canvi de color (decoloració) de la
pell fins a canvis més complexos, fins i tot pot causar un càncer.
Hi ha dos grups importants de substàncies químiques que
provoquen reaccions cutànies:
 Agents irritants, que causen dermatitis irritant de contacte. Els
símptomes més freqüents són lenvermelliment, la tumefacció,
ampolles i fins i tot hemorràgies. Si la superfície de la pell està
danyada pot infectar-se.
 Els sensibilitzants o al·lèrgens que causen dermatitis al·lèrgica
de contacte. És una resposta immune de la pell a lexposició
dun agent químic. Lactivació és la resposta a dosis molt baixes
de lagent químic concret quan el cos ja està sensibilitzat. Pot
aparèixer en parts del cos que no hagin estat en contacte
directe amb el producte químic.
Molts agents químics sincorporen al torrent circulatori i
provoquen un efecte tòxic o hi contribueixen a altres parts del
cos; això es denomina efecte sistèmic.

explicans

especialitzat
Mesures de prevenció i protecció
Principi «STOP». Substitució de lagent causant de risc  Mesures
Tècniques de control  Mesures Organitzatives  Protecció
Personal si tot el demés no ofereix la protecció suficient.

Mesures preventives
 Eliminar lagent químic amb potencial de causar efectes
temporals o permanents en la salut.
 Substituir lagent químic per una substància menys perillosa.
 Confinar o modificar el procés per aïllar lorigen del risc.
 Instal·lar un sistema de ventilació dextracció prop de lorigen
del risc per extreure lagent químic.
 Utilitzar controls organitzatius per excloure o restringir laccés
del treballadors a les àrees on hi ha risc dexposició.
 Oferir EPI per protegir els treballadors davant dun risc.
 Lliurar cremes protectores per obstaculitzar labsorció del
producte químic. Les cremes no són EPI ni poden substituirlos.

RISKOFDERM
LInstitut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball en
col·laboració amb MC Mutual ha elaborat la versió en castellà de
RISKOFDERM; aquesta aplicació fou desenvolupada dins del
projecte europeu de Avaluació del risc per exposició dèrmica laboral
a substàncies químiques.
Un dels inconvenients de lavaluació del risc per exposició
dèrmica són els escassos valors de referència dexposició dèrmica
per als efectes locals i sistèmics. Per aquesta raó, laplicació
daquesta metodologia té una especial importància en lavaluació
del risc per exposició dèrmica a substàncies químiques. Aquesta
aplicació és un instrument especialitzat per ajudar a lavaluació i
gestió del risc per exposició dèrmica a substàncies químiques
perilloses en el lloc de treball, dacord amb el Reial decret 374/2001
de la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els
riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
Laplicació pot ser utilitzada tant en substàncies com en
preparats, amb diferents objectius:
 Comparar la toxicitat o perillositat de dos agents químics, com
per exemple en la planificació de les compres duna empresa.
 Per establir una sèrie de recomanacions dús i control del risc
per a un determinat agent químic o per a una determinada
activitat o sector dactivitat.
 Per avaluar el risc per a la pell durant la realització duna
determinada feina.
Aquesta aplicació es pot trobar a la pàgina de lINSHT
(www.insht.es) des don es pot descarregar i trobar informació
sobre el seu ús i material complementari.
Héctor Vega

Faustino Martín
Me llamo Faustino Martín,
trabajo en el Centro Técnico de
SEAT, soy miembro del Comité
de Empresa desde 1993 y en la
actualidad soy el Presidente del
Comité de Empresa y del Plan
de Pensiones del Grupo SEAT.
He sido miembro de diferentes Comisiones de Control y
Seguimiento desde 1996 y en la actualidad estoy en la de MC
Mutual desde la fusión entre Midat y Ciclops.
En primer lugar, ¿Qué son las Comisiones de Control y Seguimiento
(CCS) de las Mutuas de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social (MATEPSS)?
Las Comisiones de Control y Seguimiento son un órgano de
participación, paritaria, entre los sindicatos mayoritarios y la
patronal, donde se informa y da conocimiento de la gestión llevada
a cabo por la mutua. En este órgano se informa de los presupuestos
de la entidad, antes de la Junta General, y de los posibles cambios
del gerente.
Esta es la teoría pero, en la práctica, ¿se realiza realmente control
y seguimiento?
En estas comisiones solo se informa de cómo ha ido la marcha
de la mutua en el trimestre, previo a la reunión, y solo te permite
comentar los temas que se van exponiendo y aquellos que a los
sindicatos nos interesan en algún momento.
¿Qué habría que mejorar en la gestión de las mutuas? ¿Cuáles
son los temas urgentes y más preocupantes?
La mejor forma para mejorar la gestión de las mutuas es aplicar
el modelo que venimos reclamando los sindicatos desde hace
años, que no es otro que el modelo de cogestión alemán. Este
modelo demanda que las Juntas Directivas de las mutuas sean
paritarias entre los sindicatos y la patronal, porque así es como
realmente se incide en la gestión y en el funcionamiento de las
mutuas.
¿Qué beneficio tiene para un delegado/a o trabajador/a del
hecho de disponer de un representante de UGT en una CCS?
Con el sistema actual el beneficio que sacan los delegados y
los trabajadores es que cuando hay problemas o quejas reiteradas,
a base de exponerlas en la CCS, la mutua ponga herramientas
para solucionarlas.
¿Qué futuro ves a las mutuas en España?
El futuro de las mutuas en España esta muy ligado a los cambios
normativos que consigamos acordar los sindicatos, patronal y
Gobierno, y que debería ir en la vía de más cogestión.
Mamen Márquez
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ha passat
Consultes OTPRL 2012
Gairebé ja a final dany és el moment de fer reflexió i nous
propòsits per lany que ve. Per fer això, la OTPRL disposa duna
eina molt important: les fitxes de les consultes. Es tracta del
qüestionari que heu de contestar cada vegada que feu una consulta
i que els tècnics us diem que es fa per a elaborar estadístiques.
Aquestes dades ens serveixen per saber com es troba la prevenció,
el perfil dels nostres delegats, les vostres necessitats reals i
principals, les inquietuds dels nostres usuaris, el tipus de preguntes
més freqüents, etc., i així podem prendre millors decisions a lhora
de fer propostes al Govern, a les federacions, de triar temes per
a elaborar documentació de divulgació, etc.
Malgrat que els efectes de la crisi shan incrementat durant el
2012, també ho han fet les consultes relacionades amb la salut
laboral respecte a lany passat. Durant lany 2011 vam poder
observar com la por a perdre la feina, els expedients de regulació
de moltes empreses, les reduccions de sous i un llarg etcètera,
feien passar a un segon pla la salut laboral. Sembla que malgrat
tot, doncs, els treballadors i les treballadores de Catalunya
segueixen sent sensibles a la necessitat de cuidar la seva la salut
i, per tant, les seves condicions de feina.
La majoria de les consultes les fan delegats de prevenció
(56 %), seguits dels treballadors que pregunten pel seu cas concret
(24 %) i finalment altres representants com ara delegats sindicals,
comitès dempresa, seccions sindicals, etc. (24 %). Només el 12 %
de les nostres consultes les fan persones no afiliades, malgrat que
el nostre assessorament és universal i gratuït.
Per sexes, els homes, amb el 63 % de les consultes, guanyen
per golejada les dones, amb el 37 % de consultes, una xifra que
gairebé coincideix amb la del percentatge de dones que són
representants dels treballadors, del 38 %.
Sobre la mida de lempresa no hi ha diferències significatives,
sent el grup de les 100 fins a 250 treballadors el més nombrós,
el 23 %, seguit de les empreses amb més de 500 treballadors,
amb el 19 %, i de les empreses dentre 50 i 100 treballadors, amb
el 18 %.
La federació dorigen de les consultes més habitual és la
Federació de Serveis (97 %), la Federació de Transports (59 %), la
Federació de Serveis Públics (57 %), seguida de la Federació del
Metall, Construcció i Afins (53 %).
MCA
FSP
14 %
15 %
N/S
2%
FNTCM
15 %
FeS
25 %

FITAG
8%
FETE
7%
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FCTCHTJ
14 %

Daltra banda, són el Barcelonès i la seva àrea metropolitana,
més lHospitalet, el Baix Llobregat i Badalona, les comarques
dorigen dels nostres usuaris, amb un 60,76 % entre les quatre.
En relació al tema de la consulta, les majoritàries són les
relacionades amb la salut dels treballadors (33 %), és a dir, quan
ja sha produït un dany a la salut i la prevenció de les empreses
ha fracassat. Contrasta amb les poques consultes sobre ergonomia
(3,78 %), especialitat on es troben els principals factors de risc
causants de les malalties professionals i dels accidents de treball.
Cal, doncs, remarcar la importància de fer veritable prevenció per
no fer tants tractaments reparadors.

Psicosociologia
11,00 %

Ergonomia
3,78 %
Gestió de la prevenció
31,86 %

Higiene
8,54 %

Seguretat
11,82 %

Vigilància de la salut / Mútues
33,00 %
Dintre de cada especialitat, destaquen:
 Gestió de la prevenció: els dubtes relacionats amb les
competències i funcions dels delegats de prevenció (35 %) i
les sol·licituds de redacció dinformes cartes, etc.(29 %).
 Vigilància de la salut i mútues: les consultes relacionades amb
lembaràs i, daltra banda, la gestió de la incapacitat temporal
per contingència comuna per part de les mútues.
 Seguretat: les relacionades amb els llocs de treball; il·luminació,
temperatures, estructura dels edificis i un llarg etcètera.
 Higiene: les consultes relacionades amb productes químics i
temperatures extremes.
 Psicosociologia: destaquen les consultes sobre assetjament
psicològic (= mobbing) i les de metodologies per avaluar els
factors psicosocials.
 Ergonomia: les qüestions relacionades amb la manipulació
manual de càrregues.
Mamen Márquez

mútues
Que faig si no estic dacord amb
el tracte rebut per una mútua
daccidents (MATMPSS)
Els treballadors i les treballadores disconformes amb latenció
que han rebut per part duna mútua daccidents de treball i
malalties professionals de la Seguretat Social (MATMPSS) poden
plantejar davant aquest organisme públic la seva reclamació.
1. En el centre on ens han atès, hem domplir el full de
reclamacions de la mútua que ens ha de facilitar ladministració
del centre.
2. També podem reclamar la manca datenció omplint el full de
reclamació / denúncia de lAgència Catalana de Consum de la
Generalitat de Catalunya.
www.consum.cat/doc/doc_59629304_1.pdf
3. Mitjançant el Ministeri de Treball i Seguretat Social, el
treballador o treballadora pot emetre la seva reclamació davant
aquest organisme públic, a través de loficina virtual de
reclamacions a mútues daccidents de treball i malalties
professionals. www.ovrmatepss.es/virtual/ amb la mateixa
finalitat, Seguretat Social també ha obert un servei telefònic:
902 112 651, atès de 8 a 14 hores i de 16 a 18 hores.
4. Els representants sindicals de la UGT a les comissions de control
i seguiment de les MATMPSS poden fer servir aquesta
informació per exigir millores en el funcionament general o
local, així com fer arribar queixes dels treballadors o
treballadores a lesmentada Comissió.

Funcionament de loficina virtual
La primera vegada que shi accedeix cal sol·licitar una clau
daccés per poder emplenar i enviar la reclamació. Sintrodueix el
correu electrònic i se sol·licita aquesta clau daccés, que la Seguretat
Social sol facilitar en un breu espai de temps. Així, amb el correu
electrònic i aquesta clau daccés sobre el portal de la pàgina amb
els documents pertinents, on ja shi poden introduir les dades
concretes de la reclamació.
El formulari de reclamació és breu i senzill. Shi anoten les
dades del reclamant i en els espais de la reclamació es localitza
la mútua objecte daquesta reclamació. Aquesta ubicació inclourà:

la província, la població concreta i el centre específic, tant si és un
centre propi de la mútua com si és concertat. Els buits somplen
amb els desplegables i prement lopció a aquest efecte.
A continuació hi ha un espai per exposar lassumpte que motiva
la reclamació i la pretensió. Aquestes dades han de permetre que
lAdministració, després de comprovar que realment es tracta
duna reclamació i que correspon a la mútua aclarir la situació
objecte de disconformitat, la pugui traslladar a la mútua. Per tant,
la redacció ha de ser prou informativa, encara que concisa i directa.
Aquestes noves vies de reclamació se sumen a la ja existent:
presentar reclamacions mitjançant formularis disponibles a lINSS.

Per què hem de reclamar?
Reclamar les deficiències en les prestacions és útil per a les
persones afectades i per millorar-ne el servei. Duna banda, la
persona rebrà una resposta a la seva reclamació. En cadascuna
de les mútues sha nomenat una persona per gestionar cada
reclamació i enviar la resposta a la Seguretat Social, que es farà
arribar a la persona que ha reclamat.
Això vol dir que en aquest procediment, lAdministració funciona
com a transmissora de la reclamació, sense entrar a jutjar, qualificar,
valorar o resoldre. Es pretén que la reclamació serveixi per millorar
el servei i resoldre situacions de conflicte amb una mútua de
manera àgil, evitant haver dutilitzar les vies administrativa i
judicial, que pel seu propi procediment són més lentes.
Daltra banda, les reclamacions sobre actuacions passen a
formar part del sistema informàtic que ha posat en marxa la
Seguretat Social per al control i seguiment de la gestió de les
mútues. En aquest sistema informàtic es bolcaran les reclamacions
ja presentades i en procés de gestió, per generar estadístiques,
localitzar les reclamacions i verificar tendències, així com altres
variables de funcionament.
Si voleu consultar el resultat de linforme de reclamacions de
les MATMPSS durant el període 2004-2011 ho podeu fer en aquest
enllaç: www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/
binario/169205.pdf
Per a més informació podeu adreçar-vos a la vostra federació
de sector o a làrea de mútues de la Secretaria de Política Sindical,
rambla del Raval, 29-35 4t pis, telèfon 933 046 832/33 o bé a
mutuas@catalunya.ugt.org.
Àrea de Mútues

El Ministeri considera la resposta satisfactòria
i respon al ciutadà o sol·licita ampliació
de la Mútua

Ministeri
de Treball
i Inmigració
La Mútua respon al Ministeri (term màxim 20 dies)

Ciutadà

El ciutadà posa una reclamació

Oficina
virtual

Procés de gestió duna reclamació
La Direcció General dOrdenació de la Seguretat Social
és qui controla les reclamacions i marca els temps

Mútua
dAccidents
de Treball

Ministeri
de Treball
i Inmigració

El Ministeri estima la procedència,
classifica la reclamació i la envia una la mútua
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ha estat notícia
Hem fet una selecció de les notícies més rellevants relacionades amb salut laboral i medi ambient:

La pel·lícula «El invierno de Pablo», del cineasta manxec Chico Pereira, ha guanyat el premi de lAgència Europea
de Salut i Seguretat en el Treball
Chico Pereira, amb el seu primer llargmetratge El invierno de
Pablo, ha estat el guanyador del premi Llocs de Treball Saludables
que patrocina lAgència Europea de Salut i Seguretat en el Treball
dins del Festival de Cinema Documental de Leipzig, DOK Leipzig.
Lautor, format en Cinematografia per la Universitat dEdimburg,
va néixer fa 34 anys a Almadén, un petit poble de la Manxa don
shan extret més de les tres quartes parts de tot el mercuri que es
fa servir en tot el món.
El film és un viatge sentimental a linterior de la terra i de
lànima de la conca minera dAlmadén. La duresa física, la tendresa,
la lluita política i la buidor de la mina es barregen amb la
intel·ligència i el sentit de lhumor amb el que tot un poble
senfronta a la depressió emocional i econòmica ocasionada pel
tancament de les mines. El invierno de Pablo és lhivern den Pau
i de la seva dona, dels seus fills i néts emigrats i duns nens que,
mentre aprenen a anar en bicicleta, miren lhoritzó amb la seguretat
que el seu futur passa també per marxar a la recerca dels seus
somnis.

LAgència Europea de Salut i Seguretat en el Treball ha dotat
aquest guardó amb 8.000 euros i distribuirà la cinta per Europa
en vuit idiomes, així Chico Pereira podrà seguir mostrant al món
el seu neorealisme manxec i com les autoritats espanyoles
maltracten i obliguen a lexili econòmic i intel·lectual a una
generació de joves que són imprescindibles si volem sortir daquesta
crisi sense hipotecar el nostre futur.
Font: Euroxpress.es, 07-11-2012

Els treballadors del sector de la fusta i el moble podran demanar la Tarja Professional de la Construcció (TPC)
Segons el recent conveni entre la Fundació Laboral de la
Construcció i la Fundació Laboral de la Fusta i el Moble, els
treballadors de la construcció que realitzin treballs relacionats amb
la fusta podran sol·licitar la Tarja Professional de la Construcció
(TPC), document que acredita la qualificació professional,
lexperiència i la formació en prevenció de riscos laborals dels seus
titulars. També podran demanar aquesta tarja els treballadors en
situació datur, sempre que tinguin acreditats al menys 30 dies
dalta durant les darrers 36 mesos.
Per obtenir la tarja serà imprescindible haver rebut, com a
mínim, la formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals,

de vuit hores de durada, establerta en el conveni general.
Font: Europa Press. Madrid, 10-10-2012

Tres de cada cuatro músicos sufren algún tipo de lesión fruto de su actividad profesional
Vivir de la música puede suponer distintos riesgos para uno
mismo. Prevenir a los músicos de los riesgos que su profesión
puede implicar en su salud. Esa fue la idea que se puso en práctica
en las Jornadas de Salud de los Músicos que se realizaron en
Manresa. Según algunos expertos, tres de cada cuatro músicos
sufrirán algún tipo de lesión derivada de la actividad profesional
a lo largo de su carrera.
El trabajo para prevenir las consecuencias en la salud que la
actividad musical puede suponer ha despertado el interés dentro
del ámbito de los profesionales de la música. Treinta y cinco de
ellos procedentes de toda Catalunya, entre los cuales había músicos,
professionales de la música y profesionales del ámbito sanitario
y de prevención de riesgos laborales, participaron el pasado viernes
en las primeras Jornadas de la Salud de los músicos que se
desarrollaron en la Fundació Universitària del Bages (FUB) y que
permitieron abordar este problema.
Según ha explicado el doctor Jaume Rosset, del Instituto de
Fisiología y Medicina del Arte de Terrasa, una de las entidades

organizadoras de las jornadas junto a Prevint y Mútua
Intercomarcal, «tres de cada cuatro músicos sufrirán algún tipo
de lesión derivada de la actividad profesional a lo largo de su
carrera». Es por ello que en las jornadas se realizaron distintos
talleres para entender dichos riesgos.
Vivir de la música puede suponer distintos riesgos para uno
mismo. Estos se trataron en la FUB a través de tres talleres que
intentaron abordar los riesgos auditivos, de embocadura y psicocorporales derivados de la actividad profesional.
Font: lavanguardia.com 15-11-2012
Eduard Salvador
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preguntes
amb resposta
Quan hi ha possibilitat que a lempresa es constitueixi un servei de
prevenció mancomunat?
Poden constituir un servei de prevenció mancomunat les empreses
que es trobin en qualsevol de les situacions següents:
 Empreses que desenvolupin simultàniament activitats en un mateix
centre de treball, edifici o centre comercial.
 Empreses que pertanyin a un mateix sector productiu, sempre que
les empreses no tinguin obligació legal de disposar dun servei de
prevenció propi.
 Empreses que pertanyin a un mateix grup empresarial.
 Empreses que desenvolupin les seves activitats en un mateix polígon
industrial o en una àrea geogràfica limitada que, segons el criteri
mantingut pel Departament dEmpresa i Ocupació, és aquella que
no supera dos municipis limítrofes.
Les empreses interessades queden obligades a consultar amb els
representants dels treballadors la creació del servei de prevenció
mancomunat. Un cop acomplert aquest tràmit es pot dur a terme la
constitució, que sha de formalitzar en un acord o acta que, segons el
criteri establert pel Departament dEmpresa i Ocupació, ha de contenir,
com a mínim, les següents dades:
 Especificació de la base legal per constituir un servei de prevenció
mancomunat, és a dir, especificació de quina de les quatre
circumstàncies abans esmentades concorre en el cas concret.
 Declaració conforme sha efectuat la preceptiva consulta als
representants dels treballadors, acreditada mitjançant la documentació
oportuna.
 Identificació de les diferents empreses, especificant NIF, CIF, Codi de
Compte de Cotització (CCC), raó social, adreça, localitat, província,
codi postal, telèfon, fax, correu electrònic, activitat (segons la
Classificació Catalana dActivitats Econòmiques de lany 2009 a nivell
de 2 dígits) i centres de treball afectats (indicant el CCC, ladreça
completa i la plantilla de cadascun).
 Dades del servei de prevenció: especialitats o disciplines preventives
assumides (mínim tres), mitjans personals i capacitat daquests,
mitjans materials propis, grau de participació de cadascuna de les
empreses (aportació de recursos humans i/o materials, participació
econòmica, etc.) i activitats preventives que es prestaran a cada
empresa.
 Declaració que lactivitat preventiva del servei de prevenció
mancomunat es limitarà a les empreses participants.
Lacta o acord de constitució del servei de prevenció mancomunat
sha de comunicar amb caràcter previ a lautoritat laboral del territori on
es trobin les seves instal·lacions principals, en el supòsit que aquesta
constitució no hagi estat decidida en el marc de la negociació col·lectiva.
En relació als criteris vigents en aquest àmbit es pot consultar la Instrucció
1/2011 de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.
Quines són les condicions de seguretat i salut que han de complir els
llocs de treball en relació amb les portes i baranes?
En les condicions constructives queden incloses les portes i baranes,
les quals, per donar compliment al Reial decret 486/1997, de 14 dabril,
sobre la seguretat i la salut en els llocs de treball, referides a «condicions
constructives; ordre, neteja i manteniment; senyalització, instal·lacions
de servei i protecció; condicions ambientals; il·luminació; serveis higiènics
i locals de descans, i material i locals de primers auxilis», i han de reunir
les condicions següents:
Les portes exteriors han de tenir una amplada mínima de 80
centímetres, i alhora, les portes transparents han de tenir una senyalització
a lalçada de la vista. Les portes de vaivé, han de ser transparents o bé

Si tens qualsevol dubte que vulguis compartir amb nosaltres, ho pots
fer a: otprl@catalunya.ugt.org.

tenir parts transparents que permetin la visibilitat de la zona a la que
saccedeix, i les portes daccés a escales no es podran obrir directament
sobre els seus graons, sinó sobre un replà damplada almenys igual a la
dels graons.
Igualment, les portes presents en els llocs de treballs utilitzats per
primera vegada amb posterioritat al 23 de juliol del 1997 (data dentrada
en vigor del Reial decret 486/1997), a més de lanterior, han dassegurar
que si disposen de superfícies transparents o translúcides, aquestes es
trobin protegides contra la ruptura quan aquesta pugui suposar un perill
per als treballadors.
Si es tracta de portes corredisses, han danar proveïdes dun sistema
de seguretat que impedeixi que surtin del carril; si les portes sobren cap
a dalt, han de disposar dalgun sistema que impedeixi la seva caiguda,
i si es tracta de portes mecàniques han de tenir dispositius de parada
demergència de fàcil identificació i accés i shan de poder obrir de manera
manual, a no ser que sobrin automàticament en cas davaria del sistema
demergència.
Quant a les baranes, o altres sistemes de protecció de seguretat
equivalent, nhi han dhaver quan existeixin obertures o desnivells que
impliquin risc de caiguda de persones que, particularment, shagin de
protegir: les obertures en el sòl, els desnivells que tinguin una alçada de
caiguda igual o superior a dos metres i els costats oberts de les escales
i rampes de més de 60 centímetres dalçada.
A banda de lanterior, si lamplada de lescala és inferior a 1,2 metres,
és obligatori instal·lar un passamà en un dels costats i, en cas que lamplada
sigui superior, sha dinstal·lar baranatge en ambdós costats.
Les baranes han de ser de materials rígids, duna altura mínima de
90 centímetres i amb una protecció que impedeixi passar o lliscar-hi per
sota, així com evitar la caiguda dobjectes sobre les persones.

El meu marit és autònom, si el seu treball com a treballador autònom,
està considerat com un risc especial, segons lannex II del RD 1627/997,
es pot o ha de sol·licitar que acrediti una formació mínima de nivell bàsic
(50 h) com a recurs preventiu?
La disposició addicional catorzena de la llei 31/1995, regula la presència
de recursos preventius en les obres de construcció. En el seu apartat 1.a
sindica que la preceptiva presència de recursos preventius saplicarà a
cada contractista. En aquest sentit, haurà de tenir-se en compte, a aquests
efectes, la definició de contractista establerta en larticle 2.1.h) del Reial
decret 1627/1997, de 24 doctubre, és a dir, aquella persona física o jurídica
que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans
i materials, propis o aliens, el compromís dexecutar la totalitat o part de
les obres amb subjecció al projecte i al contracte.
Per tant, la presència de recursos preventius tindrà com objecte de
vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de seguretat i salut
i comprovar-ne leficàcia, tant pel que fa al personal propi del contractista,
com respecte els subcontractistes i treballadors autònoms que contracta.
Daquesta manera, aquest centre directiu considera que la presència de
recursos preventius ve referida al contractista, i no al subcontractista o
als treballadors autònoms.
Marta Juan
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tinteressa
Campanya «El dret al aigua i al
sanejament com a dret humà»
1

www.right2water.eu/es
La present campanya és una iniciativa per a impulsar el
compromís amb el dret humà a laigua i al sanejament.
Aquesta és una eina perquè, a la Comissió Europea, es doni
un canvi denfocament i que al mercat i a la competència
santeposin el gaudi de drets i la prestació de serveis públics.
La seva finalitat és la consecució de laccés universal a laigua
i al sanejament, i a la preservació dels limitats recursos hídrics
públics per a les generacions futures, perquè laigua no és un bé
comercial, sinó un bé públic.
La Iniciativa Ciutadana Europea, és una nova forma de
democràcia participativa a Europa que va entrar en vigor l1 dabril
de 2012. Consisteix en que els ciutadans incorporin en lagenda
política europea un determinat tema, prèvia recollida dun milió
de signatures en almenys set estats membres de la UE; amb
aquesta iniciativa la Comissió Europea tracta datorgar a la
ciutadania un paper més destacat en el procés polític europeu.
En aquest cas, ha estat la Federació Europea de Sindicats dels
Serveis Públics qui ha pres la iniciativa, amb el suport del nostre
sindicat UGT.
Pots signar a la plana web www.right2water.eu/es o al seu
enllaç des de la web www.ugt.es. Una vegada oberta la
corresponent pàgina web segura, es pot descarregar el formulari
de signatura en lidioma triat. És necessari emplenar tots els camps,
conforme als requisits nacionals. No sadmeten els formularis
incomplets. Hi poden participar tots els ciutadans amb dret a vot
en un dels 27 estats membres de la UE.

Tríptic: Delegados de prevención y las
emergencias
2

Aquest tríptic tracta sobre les emergències i les funcions dels
delegats envers aquestes emergències. Es detallen els tipus
demergència que es poden produir en qualsevol empresa, les
obligacions que estableixen les diferents normatives estatal i
autonòmica. A més, sespecifica quins són els mitjans tècnics i
humans dels quals ha de disposar lempresa, i les empreses que,
a Catalunya, han de tenir pla dautoprotecció com arran de la
transferència de la competència en protecció civil a la comunitat
autònoma. Pots aconseguir-ne un exemplar a la teva Federació,
a Salut Laboral o a través de la web www.ugt.cat, apartat Salut
Laboral. Idioma: castellà.
3

Cap peix per la borda (Hughs Fish Fight)

www.niunpezporlaborda.org
Es tracta duna pel·lícula documental que promou la reflexió
mediambiental sobre la industria pesquera europea que aborda
la controvertida pràctica pesquera dels descarts; els peixos i altres
animals que es capturen i han de ser llançats una altra vegada al
mar, ja morts o malferits. Aquestes captures no desitjades queden
surant en el mar fins que es podreixen, i moltes delles són peixos
susceptibles de consum o que no hi van ni a créixer ni a reproduirse.
Aquest film mostra que es necessita un canvi de política
pesquera comunitària de la Unió Europea, ara mateix en fase de
negociació. I fa una crida a la ciutadania per adherir-se a una
campanya per acabar amb els descarts i evitar la sobrepesca.
Idioma: castellà i 11 idiomes més de la UE.
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