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Josep Maria Rovira I Vilanova
Director de l’Observatori del Risc
Va néixer a la Pobla de Segur (Lleida). Enginyer
i director d’Endesa Catalunya des de l’any 2002,
és l’actual director de l’Observatori del Risc de
l’Institut d’Estudis de la Seguretat.
Va incorporar-se a Enher l’any 1964, on ha transcorregut la major part de la seva vida professional. És col·laborador habitual a UNESA, CIRED,
CIER i CADIEM.
Entre els anys 1992 i 1997 va ser director tècnic
dels Sistemes d’Informació d’Edenor (Argentina), entre 1997 i 1999 va ser director tècnic de
les Xarxes d’Alta Tensió de distribució d’Endesa
(Alta Tensió, Mitjana Tensió i Baixa Tensió) i
conseller de Codensa, ﬁlial d’Endesa a Bogotà
(Colòmbia). Del 1999 al 2002 va desenvolupar el càrrec de director general d’Edesur, ﬁlial
d’Endesa a l’Argentina. En aquest període va
ocupar diferents càrrecs en el teixit empresarial
argentí, com president de l’Associació per a la
Promoció de la Seguretat Elèctrica, director de
l’Institut per al Desenvolupament Empresarial,
vicepresident de l’Associació d’Empreses de Serveis Públics i director de la Comissió d’Integració
Elèctrica Regional de Llatinoamèrica. Ha estat
conseller d’Endesa Red (2003-2008) i actualment és membre del Consell Assessor de Foment
del Treball, de la Càtedra Victoriano Muñoz
Oms de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), de l’Associació Amics del País —Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País
(1822)— i del Consell Assessor de l’ICAEN.

Manuel Bestratén
BLOC 1. REFLEXIONS SOBRE LA
PREVENCIÓ
Capítol 1. Els costos de la no prevenció.
Anàlisi del cost beneﬁci de l’acció
preventiva
Enginyer industrial i arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), és expert en
Seguretat en el Treball, Gestió de la Prevenció
i Auditories de Sistemes. És conseller tècnic al
Centre Nacional de Condicions de Treball de
l’Institut Nacional de Seguretat i Higienen en
el Treball (INSHT) i professor col·laborador de
la UPC en Prevenció de Riscos Laborals, Innovació i Qualitat. És consultor de l’Organització
Internacional del Treball (OIT), on ha realitzat
moltes accions assessores i formatives en l’àmbit
llatinoamericà i europeu i consultor del Banc
Interamericà del Desenvolupament (BID) en
programes de Seguretat i Salut Ocupacional i de
Gestió per competències per Amèrica Llatina.
Ha desenvolupat missions de cooperació tècnica internacional en representació de l’INSHT o
de la OIT a Argentina, Uruguai, Xile, Colòmbia,
Brasil, Cuba, Mèxic, Guatemala, El Salvador i
Costa Rica.
És autor de diverses publicacions sobre condicions de treball i excel·lència empresarial.
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en diferents congressos de prevenció de riscos
laborals (el més recent, va ser ORP’2012, 10è
Congrés Internacional de Prevenció de Riscos
Laborals, celebrat a Bilbao del 23 al 25 de maig
de 2012).

Juan Guasch Farrás
BLOC 1. REFLEXIONS SOBRE LA
PREVENCIÓ
Capítol 1. Els costos de la no prevenció.
Anàlisi del cost beneﬁci de l’acció
preventiva
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (UB), és expert en higiene
industrial. Actualment és el director del Centre
Nacional de Condicions de Treball (CNCT) de
l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball (INSHT) i professor de l’INSHT, on participa de manera activa en la impartició de temes
d’higiene industrial en els cursos que se celebren
a l’INSHT de Barcelona o en les activitats formatives promogudes per altres institucions en què
participa l’INSHT.
És director de l’Escola Superior de Prevenció de
Riscos Laborals (ubicada al CNCT) i hi imparteix
el Màster Oﬁcial Universitari de Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals,
títol compartit per tres universitats: Universitat
de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Pompeu Fabra, i l’INSHT.
Així mateix, ha desenvolupat missions de cooperació tècnica internacional en representació
de l’INSHT a Rússia, Suïssa, Anglaterra, Irlanda,
França, Portugal, el Brasil, l’Argentina i Xile.
Autor, i de vegades coordinador editorial,
d’alguns llibres sobre la temàtica de la higiene
industrial, entre els quals cal destacar la coordinació i edició de dos capítols: “Indoor Environmental Control” i “Lighting”, de l’última edició
de la Encyclopaedia of Occupational Health and
Safety (1998) de l’Organització Internacional
del Treball (OIT). I autor de tres dels seus articles.
Editor de la col·lecció “Notes Tècniques de Prevenció” de l’INSHT que actualment compta amb
28 sèries i 995 documents publicats. I ponent

Francisco Ortiz Nasarre
BLOC 1. REFLEXIONS SOBRE LA
PREVENCIÓ
Capítol 2. La conducta humana com
a origen de la sinistralitat. Proposta
d’intervenció. De l’anàlisi a l’acció
Psicòleg i tècnic superior en prevenció de riscos
laborals, és auditor reglamentari de prevenció de
riscos laborals i dirigeix l’empresa Nasarre Consultores, SL (www.nasarre.com).
La metodologia Behavior Based Safety (BBS), o
seguretat basada en la conducta, és molt coneguda en el món anglosaxó, sobretot en la indústria
pesant (petrolieres, energètiques, acer, etc.). No
obstant això, a Espanya està passant desapercebuda per al món de la prevenció. En el fons, és
donar un salt del paradigma mecanicista en què
ens trobem encara (el concepte lloc de treball
tan obsolet en l’actualitat està molt vigent en la
legislació espanyola) a un paradigma sistèmic
que inclogui un univers més ampli que permeti
entendre les conductes insegures i actuar sobre
aquestes, i, per tant, sobre els accidents. I el BBS
ens hi ajuda.
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Seguretat, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, actualment és el director de l’Oﬁcina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball
Nacional.

Beatriu Moliner Latorre
BLOC1. REFLEXIONS SOBRE LA
PREVENCIÓ
Capítol 3. El factor humà de la
prevenció
Llicenciada en Psicologia del Treball i de les
Organitzacions per la Universitat de Barcelona,
màster en Seguretat i Salut en el Treball en totes les especialitats de Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya
i postgraduada en Psiquiatria i Psicologia Social
per la Universitat de Barcelona, actualment treballa com a experta en prevenció de riscos psicosocials a l’àrea de Prevenció i Salut Laboral a
Endesa.

És, també, membre en representació de Foment
del Treball Nacional, del Consell de Relacions
Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i del Consell
Assessor de Salut Laboral de l’Ajuntament de
Barcelona; membre, en representació de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), del Consell General de l’Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball;
vocal, també en representació de la CEOE, a la
Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el
Treball i en el patronat de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales; i vocal de la
Comissió de Seguretat Social, Formació i Prevenció de Riscos de la CEOE.

Psicòloga col·legiada núm. 2858 del Col·legi Oﬁcial de Psicòlegs de Catalunya,

Javier Noguerol
BLOC1.REFLEXIONS SOBRE LA
PREVENCIÓ
Capítol 4. Crisi i prevenció de riscos
laborals. Oportunitat o amenaça?

César Sánchez
BLOC1.REFLEXIONS SOBRE LA
PREVENCIÓ
Capítol 4. Crisi i prevenció de riscos
laborals. Oportunitat o amenaça?
Llicenciat en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona i tècnic superior en prevenció de riscos laborals en les especialitats de

Graduat en Relacions Laborals per la Universitat de Barcelona i tècnic superior en prevenció
de riscos laborals en les especialitats de Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia per
l’Escola Superior en Prevenció de Riscos Laborals (ESPRL). Actualment treballa com a tècnic de prevenció de riscos laborals a l’Oﬁcina
de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del
Treball Nacional.
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Jordi Martínez
BLOC 1. REFLEXIONS SOBRE LA
PREVENCIÓ
Capítol 5. Riscos laborals
SEMÀFOR DEL RISC LABORAL
Enginyer tècnic industrial per l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona i
llicenciat en Geograﬁa i Història per la Universitat de Barcelona, actualment és coordinador
en matèria de seguretat i salut laboral de la
Inspecció de Treball de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació.
Després de treballar al departament tècnic de
CECSA, s’incorporà a l’Administració pública on
es vinculà al món dels riscos laborals i desenvolupà funcions relacionades amb la seguretat
i la salut. Durant quinze anys ha estat director
del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona.
Va formar part, com a president, del grup de
treball sobre accidents de treball i malalties
professionals creat per la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo a Madrid.

Maite Masià
BLOC 2. UN CAS PARADIGMÀTIC:
L’EDIFICACIÓ
Capítol 1. Una necessitat: l’estalvi i
l’eﬁciència energètica en els ediﬁcis
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, actualment és la directora de l’Institut Català d’Energia, on impulsa programes de planiﬁcació energètica, estalvi, eﬁciència energètica i
promoció d’energies renovables.
Ha desenvolupat diversos projectes en entitats
jurídiques del sector privat. Entre els anys 2000
i 2009 va ser secretària general de l’Asociación
de Empresas para el Desimpacto Ambiental de
los Purines (ADAP), entitat que agrupa la totalitat de les empreses espanyoles en l’àmbit de la
valorització energètica de purins en plantes de
cogeneració. També ha estat assessora jurídica
en l’àmbit de l’energia elèctrica.
Ha desenvolupat diferents responsabilitats al
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i a l’Oﬁcina Antifrau de Catalunya.
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i ha col·laborat amb empreses com Siemens o
Schneider Electric. Actualment, és responsable
d’Innovació i Tecnologia a Endesa, on coordina
els desenvolupaments tecnològics de diversos
projectes i, en particular, les activitats de
tecnologies de recàrrega ràpida.
És membre de diverses plataformes tecnològiques i col·laborador d’ESADE i la UPC, així
com conferenciant habitual de caràcter internacional.

Eduard Domingo
BLOC 2. UN CAS PARADIGMÀTIC:
L’EDIFICACIÓ
Capítol 2. Una nova realitat: la construcció sostenible
Arquitecte i arquitecte tècnic, és responsable de
Nova Construcció d’Endesa Energia a Catalunya.
Anteriorment va ser director de l’Asociación de
Aplicaciones de la Electricidad (ADAE), organisme que depèn d’Unidad Eléctrica, SA (UNESA),
director tècnic de COTA Enginyeria i Arquitectura, i com a responsable d’infraestructures va
treballar a l’Institut Max Planck d’Astrofísica.

Gregorio Fernández
BLOC 2. UN CAS PARADIGMÀTIC:
L’EDIFICACIÓ
Capítol 3. Un nou repte: la recàrrega
del vehicle elèctric; afecció a la xarxa i
seguretat elèctrica

Santiago Cascante
BLOC 2. UN CAS PARADIGMÀTIC:
L’EDIFICACIÓ
Capítol 3. Un nou repte: la recàrrega
del vehicle elèctric; afecció a la xarxa i
seguretat elèctrica
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), màster en Project
Management per la Universitat Ramon Llull
(URL) i màster en Business Administration
per la Edinburgh Business School - HeriotWatt University (EBS-HWU), té una gran
experiència en el sector energètic internacional

Enginyer industrial amb l’especialitat de Sistemes Elèctrics per la Universitat de Saragossa,
el curs 2011–2012 va cursar el Màster Europeu
d’Energies Renovables del Centre d’Investigació
de Recursos i Consums Energètics (CIRCE), institució en la qual treballa com a investigador des
de l’any 2010 en el Grup d’Integració d’Energies
Renovables.
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Óscar Sánchez
BLOC 2. UN CAS PARADIGMÀTIC:
L’EDIFICACIÓ

Jordi Alberich
BLOC 3. PREVENCIÓ I RISCOS
ECONÒMICS, INDUSTRIALS I DE LES
INFRAESTRUCTURES

Capítol 4. Una nova iniciativa: la gestió
energètica i la garantia d’estalvi

Capítol 1. Risc econòmic i ﬁnancer

Enginyer industrial en electrònica i enginyer
tècnic de telecomunicacions i informàtica per
la Universitat Ramon Llull, és màster en Enginyeria i Gestió de les Energies Renovables per
l’IL3 de la Universitat de Barcelona. Actualment és el cap del programa de Desenvolupament Empresarial a l’Institut Català d’Energia
(ICAEN). Anteriorment ha treballat a l’ICAEN
com a gestor de projectes estratègics, gestionant projectes en l’àmbit de l’eﬁciència energètica, entre d’altres. També ha treballat en la
implantació de serveis energètics, en el desenvolupament del Clúster d’Eﬁciència Energètica
de Catalunya, en les smart grids, en el vehicle
elèctric i en la telegestió energètica. També té
experiència com a consultor i auditor en empreses com Control Solutions International,
Auna Telecomunicaciones i Deloitte.

Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA
per ESADE, és director general del Cercle
d’Economia, president de M&A Fusiones y Adquisiciones i conseller delegat de Promoción de
Humanidades y Economía (editora de La Maleta
de Portbou). A més, és col·laborador dels diaris
El Periódico i Ara.

Ramon Garriga
BLOC 3. PREVENCIÓ I RISCOS
ECONÒMICS, INDUSTRIALS I DE LES
INFRAESTRUCTURES
Capítol 2. Crisi i seguretat en la
indústria
Enginyer industrial, consultor i membre del
consell d’AMICI de la Universitat Politècnica
de Catalunya, és també responsable de l’àmbit
d’energia de la Fundació b_TEC i president de
la Fundació Torrens-Ibern. Ha estat conseller
delegat i director general de l’empresa TÜV
Rheinland de l’Estat espanyol, degà del Col·legi
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Oﬁcial d’Enginyers Industrials de Catalunya,
president de l’Institut Català de Tecnologia i vocal del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de Catalunya. Actualment és director
de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya
(IREC).

Jordi Dolader
BLOC 3. PREVENCIÓ I RISCOS
ECONÒMICS, INDUSTRIALS I DE LES
INFRAESTRUCTURES
Capítol 4. Risc energètic
Josep M. Rovira Ragué
BLOC 3. PREVENCIÓ I RISCOS
ECONÒMICS, INDUSTRIALS I DE LES
INFRAESTRUCTURES
Capítol 3. Prevenció i riscos de les
infraestructures
Enginyer industrial, pèrit industrial elèctric i
diplomat en Administració d’Empreses, durant
la seva carrera professional ha estat responsable del Centre de Control d’Endesa Generació a
Catalunya (1998-2002), president del Grup de
Treball de Connexió de Cogeneradors d’UNESA,
coordinador de connexió a la xarxa d’Enher-HEC
de nous cogeneradors (1994-1996), responsable
del Centre de Control d’Hidroelèctrica de Catalunya (1990-1996), professor associat del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat
Politècnica de Catalunya (1986-1990), coordinador de noves subestacions d’Hidroelèctrica de
Catalunya (1988-1990) i responsable de la planiﬁcació de la producció i el transport d’aquesta
empresa (1975-1990). Des de l’any 2001 treballa com a consultor energètic en el lliure exercici
de la professió.

És pèrit i enginyer industrial per la Universitat
Politècnica de Catalunya i diplomat en Programa de Direcció General (PDG) per l’IESE de
la Universitat de Navarra. Tota la seva carrera
professional, de 50 anys, ha estat lligada a la
indústria energètica i és un expert en política
energètica i regulació.
Actualment és consultor energètic independent i conseller a Griñó Ecològic, SA.
Del 1992 al 1998 va ser vicepresident d’Edenor
(Buenos Aires, Argentina), de 1999 al 2005 va
ser conseller de la Comisión Nacional de Energía i de 2007 al 2012 president de Mercadors
EMI SA.
Va treballar a FECSA (1964 – 1973) i a ENHER
(1973- 1992).
Ha col·laborat en la Comissió Europea (20002005), en la construcció del mercat interior
de l’energia a través del Council of European
Energy Regulators i de l’European Regulators’
Group for Electricity and Gas.

14

Prevenció: eﬁciència, economia i crisi

Adolfo Duran
BLOC 3. PREVENCIÓ I RISCOS
ECONÒMICS, INDUSTRIALS I DE LES
INFRAESTRUCTURES
Capítol 5. Com afecta la situació
econòmica actual a la prevenció de
riscos laborals en la indústria nuclear?
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i tècnic superior en prevenció de
riscos laborals (especialitat de Seguretat Industrial) per la Universitat Politènica de Catalunya.
De les seves dades acadèmiques també destaca
la formació com a metge d’empresa, com a especialista en Medicina del Treball, com a supervisor d’instal·lacions radioactives i d’instal·lacions
en radiodiagnòstic, i els màsters en Seguretat i
Gestió del Risc Industrial i en Prevenció de Riscos Laborals (especialitat en Higiene Industrial).
De l’experiència professional, cal destacar que
va exercir com a metge en la construcció de la
Central Nuclear Vandellòs II (responsable de
l’àrea de Medicina Preventiva), com a cap mèdic
interí, com a cap del Servei Mèdic i d’Higiene
Industrial, com a cap del Servei de Prevenció i
Salut Laboral i com a cap de Prevenció Tècnica
a la Central Nuclear Vandellòs II. Actualment és
el responsable corporatiu de Prevenció i Salut
Laboral de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs
(ANAV).

Elías García
BLOC 3. PREVENCIÓ I RISCOS
ECONÒMICS, INDUSTRIALS I DE LES
INFRAESTRUCTURES
Capítol 5. Com afecta la situació
econòmica actual a la prevenció de
riscos laborals en la indústria nuclear?
Llicenciat en Dret, màster en Direcció de Recursos Humans, i tècnic superior en prevenció de riscos laborals i PDG, actualment és director de Recursos Humans a l’ANAV. Anteriorment ha exercit
com a advocat, com a cap de personal de Coto
Minero del Sil y Alcoa, i com a cap d’Organització
i Recursos Humans d’AS Pontes (Endesa).

Juan Antonio Millan
BLOC 3. PREVENCIÓ I RISCOS
ECONÒMICS, INDUSTRIALS I DE LES
INFRAESTRUCTURES
Capítol 5. Com afecta la situació
econòmica actual a la prevenció de
riscos laborals en la indústria nuclear?
Llicenciat en Dret i tècnic superior en riscos laborals, actualment és cap de Suport Tècnic PSL
a l’ANAV. Anteriorment ha exercit com a tècnic
de prevenció a l’empresa SGS Tecnos.
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ha participat activament en entitats associatives vinculades al sector de l’energia, com
la Comissió d’Energia del Col·legi Oﬁcial
d’Enginyers Industrials de Catalunya, de la
qual és membre.

Pere Palacín
BLOC 3. PREVENCIÓ I RISCOS
ECONÒMICS, INDUSTRIALS I DE LES
INFRAESTRUCTURES
Capítol 6. El risc regulatori del sistema
elèctric
És enginyer tècnic industrial en l’especialitat de
Màquines Elèctriques per l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona,
enginyer industrial elèctric i màster en Gestió
i Organització d’Empreses per la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), diplomat per
l’IESE Business School i doctor en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Ramon Llull (URL). Actualment és director general
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
El 1983 va iniciar la seva trajectòria professional a la companyia elèctrica Enher, al Centre de
Control de Moviment d’Energia. Entre el 1984 i
el 1987 va exercir de professor d’Electrotècnia
a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona de la UPC. El 1987 es
va incorporar a Red Eléctrica de España, com a
responsable de l’àrea de Xarxes Elèctriques de
l’Oﬁcina Tècnica Catalunya-Aragó, càrrec que
ocupà ﬁns al 2001. El 1998 va col·laborar amb
l’empresa OMEL en la posada en funcionament
del mercat intradiari elèctric espanyol.
Des del 2001 i ﬁns a l’actualitat ha estat professor a l’Institut Químic de Sarrià, on des del
2002 també ha exercit de director de Seguretat.
Des de l’any 2011 és catedràtic de la Universitat Ramon Llull i imparteix l’assignatura Fonts
Energètiques i Tecnologies Elèctriques del Departament d’Enginyeria Industrial de l’Institut
Químic de Sarrià.
Paral·lelament a la seva trajectòria professional,
ha format part de diferents grups de recerca i

Narciso Amigó
BLOC 3. PREVENCIÓ I RISCOS
ECONÒMICS, INDUSTRIALS I DE LES
INFRAESTRUCTURES
Capítol 7. Risc portuari
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona; doctor en Medicina i
Cirurgia per la Universitat de Saragossa; especialista en Medicina del Treball, en Cirurgia
General, en Medicina Marítima, en Ergonomia
i Psicosociologia; tècnic superior en prevenció
de riscos laborals; màster en Medicina Marítima i en Valoració del Dany Corporal i Peritatge Mèdic; auditor del Sistema de Gestió de
Prevenció de Riscos Laborals i expert en toxicologia i drogues d’abús. És director de Recursos Sanitaris i Serveis Mèdics de l’Autoritat
Portuària de Barcelona.
És director del Departament de Prevenció i
Riscos Laborals de l’Autoritat Portuària de
Barcelona, ha treballat com a expert en prevenció en el sector logístic i portuari nacional
per a Ports de l’Estat i autoritats portuàries,
com a pèrit judicial per a la valoració del dany
corporal i com a medical review ofﬁcer for
drugs (MRO).
A més, ha participat en sis congressos internacionals i en vint de nacionals, i ha escrit en divuit revistes nacionals i en deu
d’internacionals.
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Pedro Román Casanova
BLOC 3. PREVENCIÓ I RISCOS
ECONÒMICS, INDUSTRIALS I DE LES
INFRAESTRUCTURES
Capítol 7. Risc portuari
Diplomat universitari en Infermeria per la Universitat de Barcelona, postgraduat en Infermeria del Treball per la Universitat Pompeu Fabra
- Institut d’Educació Contínua (UPF-IDEC), i
tècnic superior en prevenció de riscos laborals
en les especialitats de Seguretat (Universitat
Politècnica de Catalunya, UPC), Ergonomia i
Psicosociologia (Foment del Treball Nacional) i
Higiene Industrial (Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació, IDFO). També és auditor en prevenció de riscos laborals a
Ports de l’Estat.

Manel Medina
BLOC 3. PREVENCIÓ I RISCOS
ECONÒMICS, INDUSTRIALS I DE LES
INFRAESTRUCTURES
Capítol 8. Risc de la informació en xarxa
SEMÀFOR DEL RISC DE LA INFORMACIÓ
EN XARXA
És assessor de Relacions Institucionals (Stakeholder Relations Advisor) i sotsdirector del Departament de Competència Tècnica d’ENISA:
Agència Europea de Seguretat de la Informació
des de 2011 i catedràtic (en excedència) de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des
de 1992. Ha estat assessor cientíﬁc de projectes
de seguretat de Barcelona Digital Centre Tecnològic des de 2008 ﬁns al 2010.
Fundador i director d’esCERT - UPC, Equip espanyol de resposta a incidents de seguretat a la
xarxa (1995 a 2011) i del centre de recerca en
Aplicacions d’Internet (UPC).
Ha estat membre de ple dret de ESRIF (Fòrum
Europeu per a la Recerca i Innovació en Seguretat) i ESRAB (2006 - 2009) per assessorar la
Comissió Europea sobre temes d’investigació en
seguretat per als programes de ﬁnançament de
R + D.
Fundador de diverses empreses spin-off:
- Safelayer Secure Communications, proveïdor
de programari de PKI, líder en Europa.
- InetSecur i tb-segurity, gestió de seguretat de
la informació i la auditoria.
- SeMarket, expecializada en serveis de gestió
d’identitat ditigal i biomètrica
- ReadyPeople, desenvolupadora d’aplicacions
per a gestió de perﬁls d’identitat en xarxes
socials i aspectes de privacitat en serveis de
geolocalització.
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Rosa Gispert
BLOC 4. PREVENCIÓ I RISCOS EN ELS
ÀMBITS SOCIAL, AMBIENTAL I DE SALUT

dicina Preventiva i Salut Pública. Des de l’any
1992 està vinculat al Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya i als processos
d’avaluació de tecnologia mèdica. Integrant de
l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca
Mèdiques d’ençà de la seva fundació el 1994,
on ha desenvolupat tasques de responsabilitat
diversa. Actualment és el coordinador cientíﬁc de l’Agència i participa en el Programa de
Recerca i Innovació en Ciències de la Salut del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Capítol 1. La ruta del prevenir al curar
en un context econòmic recessiu
SEMÀFOR DEL RISC PER A LA SALUT
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat
de Barcelona (UB) i diplomada en Estadística i
Epidemiologia per la Universitat Pierre et Marie
Curie de París l’any 1985. És especialista en Medicina del Treball per la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) i en Medicina Preventiva i
Salut Pública (MESTO). Actualment és la cap
del Servei d’Informació i Estudis de la Direcció
General de Regulació, Planiﬁcació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Ricard Tresserras
BLOC 4. PREVENCIÓ I RISCOS EN ELS
ÀMBITS SOCIAL, AMBIENTAL I DE
SALUT
Capítol 1. La ruta del prevenir al curar
en un context econòmic recessiu
SEMÀFOR DEL RISC PER A LA SALUT

Joan M.V. Pons
BLOC 4. PREVENCIÓ I RISCOS EN ELS
ÀMBITS SOCIAL, AMBIENTAL I DE SALUT
Capítol 1. La ruta del prevenir al curar en
un context econòmic recessiu
SEMÀFOR DEL RISC PER A LA SALUT
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona. Especialista en Medicina Interna i en Me-

Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Salut Pública
per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor
en Medicina per la UB. És especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Actualment
és el subdirector general de Planiﬁcació Sanitària de la Direcció General de Regulació, Planiﬁcació i Recursos Sanitaris del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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Josep Lluís Pedragosa
BLOC 4. PREVENCIÓ I RISCOS EN ELS
ÀMBITS SOCIAL, AMBIENTAL I DE SALUT
Capítol 2. Prevenció, economia i crisi en
el context de la seguretat viària
SEMÀFOR DEL RISC VIARI
Enginyer industrial. Pertany, per oposició, a
l’escala tècnica de la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior, on va ocupar la
Subdirecció General de Circulació. En aquesta
branca, va treballar set anys en la Gerència de
Seguretat Vial i la Direcció de l’Institut Català
de Seguretat Viària de l’aleshores Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya.
També, per oposició, pertany al Cos d’Inspectors
de Treball i Seguretat Social del Ministeri de
Treball i Seguretat Social, i ara mateix exerceix
a la Inspecció de Barcelona, transferida a la
Generalitat de Catalunya. Fou gerent d’Obres,
Instal·lacions i Subministraments de l’Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD) i el primer director de l’Institut Català de la Salut (ICS) al
Departament de Sanitat i Seguretat Social de
la Generalitat, on a més, durant set anys, fou
gerent de l’Àrea Centre de l’ICS. Actualment és
coordinador dels cursos a distància al Centre Especíﬁc de Recerca per a la Millora i Innovació
de les Empreses (CERpIE) de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), en matèries d’investigació i reconstrucció d’accidents, prevenció viària i riscos laborals. És col·laborador de l’Institut d’Estudis de la
Seguretat (IDES) en seguretat viària des que es
va fundar la institució, i actualment presideix el
Grup de treball de seguretat en motocicletes a la
Comissió Catalana de Seguretat Viària.

Assumpta Farran
BLOC 4. PREVENCIÓ I RISCOS EN ELS
ÀMBITS SOCIAL, AMBIENTAL I DE SALUT
Capítol 3. La qualitat de l’aire que
respirem i el consum energètic. El
transport, un nou repte que cal abordar
Llicenciada en Ciències Físiques en l’especialitat
de Física de l’Atmosfera i Geofísica per la Universitat de Barcelona, màster en Enginyeria
Ambiental per l’Institut Català de Tecnologia i
postgrau en Química de l’Atmosfera per la Universitat Nacional d’Educació a Distància. També
ha cursat formació en modelització atmosfèrica
per l’Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental (ITEMA) de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).
Des de l’any 1998 ﬁns a l’actualitat, ha desenvolupat la seva carrera professional a l’Institut Català d’Energia, on ha estat coordinadora tècnica
d’estalvi i eﬁciència energètica d’Ediﬁcis i Serveis, i des de l’any 2004, responsable del programa Transport, en què ha treballat, entre d’altres,
en els programes de desenvolupament del vehicle elèctric, la conducció eﬁcient i l’eﬁciència
per a vehicles industrials. Des de l’any 1993 i
ﬁns al 1998 va ser responsable de la Secció de
Gestió Ambiental de la Delegació Territorial a
Barcelona del Departament de Medi Ambient,
amb funcions inspectores i de control de la contaminació industrial especialment pel que fa al
vector aire i a la contaminació acústica, així com
feines pròpiament de gestió ambiental.
Col·labora en diversos màsters de la UPC, La Salle i l’Institut Químic de Sarrià (IQS), tant en matèria energètica com ambiental. També coordina
el vector d’infraestructures energètiques dins
del Màster de Gestió Privada d’Infraestructures
de la UPC.
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Enric Ticó
BLOC 4. PREVENCIÓ I RISCOS EN ELS
ÀMBITS SOCIAL, AMBIENTAL I DE SALUT

Rafael Olmos
BLOC 4. PREVENCIÓ I RISCOS EN ELS
ÀMBITS SOCIAL, AMBIENTAL I DE SALUT

Capítol 4. El compromís de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya en el
foment del civisme

Capítol 5. Un model de seguretat
viària

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i diplomat pel Ministeri d’Afers Exteriors
en Comerç Internacional i de la Unió Europea.
Actualment és president de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC), així com de
les empreses Autometro, SA, Cargometro Rail
Transport, FGC Mobilitat, SA, i Vallter, SA i de
Railgrup. També ocupa la presidència de la Federació Espanyola de Transitaris, FETEIA (Freigth
Forwarders, organització logística de transports i
representants duaners) i del patronat de la Fundació Centro de Estudios del Transporte del Mediterráneo Occidental (CETMO). És membre de
la Junta Directiva de la Confederació Espanyola
d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i professor de diversos màsters en logística i transports.
Anteriorment, fou director general de Ports i
Transports del Govern de Catalunya, soci fundador d’una enginyeria aeronàutica, vicepresident d’FGC de Catalunya i de Ports de la Generalitat, conseller de diverses empreses del
sector del transport i president de l’Associació
Espanyola de Promoció del Transport Marítim
de Curta Distància SCP (Short Sea Shipping).
També va ser diputat al Parlament de Catalunya.

Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona (UB), postgraduat en
Planiﬁcació i Gestió de la Mobilitat per la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i
la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i màster
en Planiﬁcació i Direcció de la Mobilitat per
la UPC i la UPF, actualment és responsable de
l’Oﬁcina del Pla de Seguretat Viària del Servei
Català de Trànsit (SCT).
Anteriorment ha estat funcionari de la Direcció General de Trànsit, director de Serveis de
Seguretat Ciutadana a l’Ajuntament del Prat
de Llobregat, responsable de Seguretat Viària
de l’SCT, responsable de l’Oﬁcina del Pla de
Seguretat Viària de l’SCT, director de l’SCT, director general de la Policia i assessor del conseller d’Interior en projectes transversals.
En l’àmbit acadèmic ha estat professor, i en
ocasions coordinador, de matèries relacionades amb el trànsit, la mobilitat i la salut laboral a la UPC, la UPF, l’Escola de Policia de
Catalunya, l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya, l’Institut Nacional de Seguretat
i Higiene en el Treball del Ministeri de Treball,
la Fundació Politècnica de Catalunya i la Fundació Padeia , entre d’altres.
Ha publicat articles en revistes especialitzades, entre els quals cal ressaltar els següents:
• “Investigació de trànsit a la via urbana”.
Manuals Tècnics (núm. 3). Barcelona: Direcció General de Seguretat Ciutadana,
1972.
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• “Seguretat i prevenció: vigilància. Aspectes
generals”. Quaderns Municipals (núm. 13).
Barcelona: Policia Local, FMC , 1994.
• “Policia de trànsit”. Quaderns Municipals
(núm. 13). Barcelona: Policia Local, FMC ,
1994.
• Diccionari de trànsit (coordinador tècnic).
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2000.

Prevention Network i ha estat representant espanyol a l’Acció COST A10 Defence Restructuring
and Conversion i, actualment, a l’Acció COST 25
Small Arms and the Perpetuation of Violence de
la Unió Europea. És membre de l’equip de revisors de la revista Sociological Inquiry.
És autor d’una vintena de llibres o capítols de llibre com Desviación y delito, Cultura de la seguridad ciudadana en España, La sociedad policial: Poder, trabajo y cultura en una organización local de
Policía i Encuestas telefónicas y por correo. Ha publicat nombrosos articles sobre temes metodològics, organitzatius, criminològics i de seguretat a
la Revista Española de Investigaciones Sociológicas,
a la Revista Internacional de Sociología, a Sistema i
a Temas para el Debate, i ha participat en nombrosos congressos nacionals i internacionals.

Diego Torrente
BLOC 4. PREVENCIÓ I RISCOS EN ELS
ÀMBITS SOCIAL, AMBIENTAL I DE SALUT
Capítol 6. Seguretat ciutadana i
prevenció: efectes de la crisi econòmica
en les polítiques a Europa
SEMÀFOR DEL RISC D’INSEGURETAT
CIUTADANA
És professor titular al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona (UB). És doctor en Sociologia
per la UB i màster en Criminal Justice Policy per
la London School of Economics and Political
Science. Ha fet estades de formació a la Universitat de Califòrnia (Berkeley), a la Universitat
de Michigan (Ann Arbor) i a la Universitat de
Harvard. És membre del Grup de Recerca en
Sociologia Aplicada (GRISA) de la UB. Ha estat
coordinador del Màster de Recerca en Sociologia i dels estudis de Criminologia d’aquesta
universitat.
Investiga en les àrees de sociologia de la desviació i el control social, seguretat ciutadana, i societat del risc i la incertesa. Ha fet recerca per a
la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, el Pla Nacional de la Ciència, el Col·legi de
Metges de Barcelona, l’Institut Català del Consum
i nombrosos ajuntaments. Ha participat com a
contact point espanyol a l’European Union Crime

Joan Oliver
BLOC 4. PREVENCIÓ I RISCOS EN ELS
ÀMBITS SOCIAL, AMBIENTAL I DE SALUT
Capítol 7. Alcohol i drogues a l’empresa
Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialista
en Medicina del Treball per la Universitat de
Barcelona (UB) i diplomat en Prevenció de Riscos Laborals en les quatre especialitats, actualment és responsable de la Unitat de Prevenció
Mèdica del Servei de Prevenció Mancomunat
d’Endesa Catalunya.
Anteriorment va ser metge resident agregat
al Servei de Cirurgia General i Digestiva de
l’Hospital Mútua de Terrassa, i metge adjunt de
cirurgia a Urgències a l’Hospital Sant Joan de
Déu, a l’Hospital Mútua de Terrassa i a l’Hospital
Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú.
També va ser cap del Servei Mèdic
d’Hidroelèctrica de Catalunya, cap dels serveis
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mèdics de Fecsa-Enher i assessor mèdic de diverses empreses del ram de la construcció i serveis de prevenció aliens.

en les àrees de Comercialització i Eﬁciència
Energètica.

És, també, autor de diverses publicacions en
l’especialitat de Medicina del Treball.

Roman Mestre
SEMÀFOR DEL RISC ASSEGURADOR
Marga Díaz
BLOC 4. PREVENCIÓ I RISCOS EN ELS
ÀMBITS SOCIAL, AMBIENTAL I DE SALUT

Realitzats els estudis d’Enginyeria Industrial a la
Universitat Politècnica de Catalunya, completa
la seva formació cursant un Màster en Engi-nyeria Ambiental a l’Institut Químic de Sarrià.

Llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses per la Universitat Autònoma de
Barcelona, postgraduat en Gestió Tributària
pel Col·legi d’Economistes de Barcelona i
màster en Direcció d’Empreses Mediadores
d’Assegurances per la Universitat de Barcelona
i del Programa de Desenvolupament Directiu
(PDD) per l’IESE Business School. És gerent
del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de
Barcelona i secretari general de la Mediterranean Insurance Association.

Des del 2002 treballa a Endesa, a prtir del 2009
desenvolupa el càrrec de gerent territorial de
Medi Ambient a Catalunya i actualment ocupa el càrrec de responsable de Medi Ambient

Anteriorment ha ocupat els càrrecs de socigerent a Grup Saltó, product manager a Infor
Business Solutions AG i assessor comercial a
Ventra Negocios.

Capítol 8. El risc ambiental
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Presentació

Enguany, l’Institut d’Estudis de la Seguretat ha volgut dur a terme una reﬂexió
especialment adequada a la situació de
crisi que des de fa anys estem vivint.
En concret, amb la publicació del tretzè
Informe de l’Observatori del Risc hem
volgut fer referència a la seguretat. Seguretat en temps de crisi és el lema que
el director de l’Informe, Josep Maria
Rovira i Vilanova, ens ha proposat.
Tot i sentir algunes veus que aﬁrmen
que el pitjor de la crisi ja ha passat, el
que és cert és que aquesta no és una
crisi cíclica; aquesta és estructural i el
seu ﬁnal no comportarà una tornada a
la situació anterior, sinó un canvi de situació.
El plantejament que ens va portar a fer
aquest Informe va ser el següent: ﬁns
quin punt aquesta crisi de llarga durada inﬂueix en el manteniment de la
seguretat i la prevenció? Seguretat i
prevenció que en el nostre país havia
assolit un nivell que podríem qualiﬁcar
d’acceptable.
La resposta és complexa. Per això hem
comptat una vegada més amb el suport
de més de trenta experts que han explorat diversos camps de la seguretat
i ens han ajudat a entendre la situació
de la prevenció d’avui en dia al nostre
país. Volem aproﬁtar aquestes pàgines
per agrair-los la feina ben feta i la generositat de treballar conjuntament per
fer d’aquest Informe de l’Observatori
del Risc un document de referència que
ens sigui útil per entendre la realitat de
la seguretat en el context actual.

L’Informe també parla d’eﬁciència, de
com aproﬁtar de la millor manera possible els recursos per mantenir els riscos
controlats i poder tenir activitats segures i competitives.
El document que teniu a les mans s’ha
estructurat en quatre blocs temàtics
que analitzen diverses parcel·les de la
seguretat. Hi trobarem reﬂexions interessants sobre el món del treball,
l’ediﬁcació, la indústria i les infraestructures, i sobre els àmbits més socials.
Un cop més, hem d’agrair la conﬁança
de les entitats que han donat suport
a aquest Informe i cal fer palès el seu
compromís amb la nostra fundació. Algunes ja fa temps que col·laboren amb
nosaltres; d’altres s’hi han sumat aquest
any. Però sense elles aquest Informe no
seria possible.
Per últim, volem recomanar als lectors
llegir amb tranquil·litat aquest Informe.
La quantitat d’informació que ofereix
és molta i d’un bon nivell. Estem convençuts que aquesta lectura no us decebrà.

Joan Vallvé i Ribera
President de l’Institut d’Estudis
de la Seguretat i degà del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya

Miquel Darnés i Cirera
Vicepresident de l’Institut d’Estudis
de la Seguretat i degà del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona
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Aquest és el títol que hem elegit per a
aquest tretzè Informe de l’Observatori
del Risc de l’IDES. El que trobareu al
llarg de les pàgines següents són una
sèrie de reﬂexions entorn d’aquests
conceptes.

En les pàgines següents trobareu molta
informació i reﬂexions sobre els conceptes d’eﬁciència i economia, tan importants en el context de crisi actual.
Hem agrupat els capítols en cinc blocs.
Bloc 1. Reﬂexions sobre la prevenció

Hem de tenir present, com han indicat
anteriorment els degans, que actualment ens trobem davant d’una crisi
econòmica estructural i no cíclica, és
a dir, el seu ﬁnal no comportarà un retorn a un escenari conegut sinó a una
nova situació desconeguda ﬁns ara. I
no volem que en aquesta transició es
perdi res de tot allò relacionat amb la
prevenció i seguretat que durant anys
hem anat interioritzant i aplicant satisfactòriament com a col·lectiu.
Com sabeu, l’IDES veu la seguretat
com una necessitat social de la qual
cal conèixer les seves diferents dimensions per tal de poder garantir-la. I és
per això, i per fer front a aquesta nova
situació postcrisi, que hem de tenir present i analitzar molt de prop tots els àmbits que tenen a veure amb la prevenció
(social, laboral, personal, industrial, sanitària, etc.), per aportar aquesta visió
transversal tan necessària. Entre altres
motius, perquè és ara, quan menys recursos econòmics es tenen, que es fa
més necessari mantenir els mitjans adequats per poder fer front a qualsevol
eventualitat que ens pugui aparèixer.
I un any més, aquest punt de vista
transversal l’està aportant l’Observatori
del Risc de l’IDES, a través d’un informe
de molt alt nivell com aquest.

En aquest bloc, s’expliquen els costos que representa per a una empresa
l’accidentalitat, així com les corresponents inversions preventives per evitar-los. Com a dada global, a Espanya
s’estima que el cost orientatiu de la
sinistralitat laboral se situa entorn del
3% del PIB. És una xifra, sens dubte,
impactant i que ens afecta econòmicament a tots, empreses i govern, i per
tant, també, els contribuents. En aquest
bloc es reﬂexiona sobre l’anàlisi del
cost-beneﬁci en l’acció preventiva, que
no s’ha de limitar a una visió economicista i quantitativa, sinó que cal tenir en
compte la dimensió legal, moral i social
de la prevenció dels riscos. I s’explica,
també, l’evolució en aquests anys de

Actualment ens trobem
davant d’una crisi
econòmica estructural i no
cíclica, és a dir, el seu ﬁnal
no comportarà un retorn
a un escenari conegut
sinó a una nova situació
desconeguda ﬁns ara.

34

Prevenció: eﬁciència, economia i crisi

crisi de les xifres relatives a seguretat
i salut laboral. Així mateix, es parla de
la conducta humana com a origen de
la sinistralitat i del factor humà de la
prevenció.
Bloc 2. Un cas paradigmàtic: l’ediﬁcació
El segon bloc d’aquest Informe es focalitza en la prevenció a l’ediﬁcació.
El canvi climàtic, l’escalfament global
o simplement les pujades de la factura energètica obliguen a millorar en
eﬁciència energètica per no haver de
renunciar als estàndards de confort
assolits. I, com a dada general, cal indicar que gairebé un 30% del consum
d’energia ﬁnal a Catalunya es produeix
als ediﬁcis.
Tot això explica que l’Administració
catalana consideri claus les polítiques
d’estalvi i d’eﬁciència energètica per assegurar l’assoliment d’un sistema energètic sostenible per a Catalunya. I cal
potenciar amb urgència la formació en
eﬁciència energètica en programes dels
diferents entorns educatius, sobretot en
l’àmbit de l’arquitectura.
Hi ha un ampli marge de millora en el
camp de la rehabilitació: més del 60%
dels ediﬁcis a Catalunya són anteriors al
1980. En aquest sentit, cal impulsar la
rehabilitació com a motor de l’activitat
en el sector de la construcció i també
de l’estalvi i l’eﬁciència energètica. La
recent certiﬁcació energètica dels ediﬁcis cal que sigui considerada no només
com un tràmit per obtenir la lletra que
qualiﬁca l’ediﬁci, sinó com una palanca

per al foment del mercat de la rehabilitació energètica.
Sobre tot això es reﬂexiona en aquest
segon bloc. I també sobre la prevenció
en aquelles activitats associades a les
smart cities, com la introducció del vehicle elèctric, la microgeneració en els
ediﬁcis a través d’energies renovables i
el monitoratge energètic. I sobre el paper que han de tenir les empreses de
serveis energètics (ESE) per implantar
mesures d’eﬁciència i garantir l’estalvi
energètic.
Bloc 3. Prevenció i riscos econòmics,
industrials i de les infraestructures
En aquesta secció s’analitzen diversos
sectors.
Es justiﬁca la conveniència urgent
d’utilitzar el ferrocarril per al transport
de mercaderies, en substitució del camió per carretera.
Pel que fa al sector energètic, es reﬂexiona àmpliament sobre la desafortunada política energètica dels últims
governs, que ha provocat un dèﬁcit tarifari de més de 30.000 milions d’euros. I
sobre la inseguretat jurídica (risc regulatori) fruit de les reformes realitzades
recentment pel govern actual per aturar
aquest dèﬁcit, que representen un obstacle per atreure noves inversions i que
afecten negativament l’ocupació i la
reactivació econòmica de Catalunya.
També es parla de l’energia nuclear
(Ascó-Vandellòs), sens dubte un dels
sectors en què millor es tenen interiorit-
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zades les mesures de prevenció. També
dels nous riscos associats a les operacions d’Internet. I dels mitjans preventius en l’entorn portuari.
Finalment, es tracten els efectes de
la crisi. Estem arribant a una situació
mai coneguda: el treball no garanteix
els ingressos mínims per a una vida
digna. I, en aquest escenari, el paper
de l’Administració és essencial. Tenim
un risc molt important, que és el de la
desindustrialització, amb la consegüent
pèrdua de capital humà, a què hem de
fer front urgentment. En aquest bloc es
detallen algunes mesures que és necessari impulsar.
Bloc 4. Prevenció i riscos en els àmbits
social, ambiental i de salut
En aquesta part de l’Informe es descriuen formes d’enfrontar-se a altres
riscos del tot rellevants. Es tracta la prevenció de la delinqüència, amb la seva
transversalitat d’enfocaments: educatiu, social, situacional, etc., i que recull
la participació d’una varietat d’actors,
inclosa l’Administració local.
També es reﬂexiona sobre la prevenció
en l’àmbit de la salut. I dels problemes
de les addiccions (drogues i alcohol) en
el marc de l’empresa.
El risc viari, a través de la persuasió i la
dissuasió, és un altre dels aspectes de què
es parla. I del ferroviari, amb el compromís de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya en el foment del civisme.
Així mateix, es realitza una anàlisi de
situació de la contaminació ambiental.

Invertir recursos en
prevenció és rendible
econòmicament
La Generalitat de Catalunya està implementant mesures de millora de la
qualitat de l’aire, mitjançant diferents
iniciatives com la diversa tariﬁcació de
peatges en funció de la contaminació
urbana. Malgrat aquestes mesures, la
crisi té efectes nocius per a l’entorn perquè és la causant d’alentir les inversions en matèria d’ambientalització, tant
des d’una perspectiva corporativa com
particular, i sobretot en la renovació del
parc automobilístic.
Bloc 5. Semàfors del risc
Com cada any, l’Informe conclou amb
el resultat dels diferents semàfors del
risc.
Francament, és una experiència molt
enriquidora llegir aquests articles, sens
dubte escrits per grandíssims experts, i
reﬂexionar sobre la quantitat de bones
idees que contenen.
M’agradaria extreure, tanmateix, algunes conclusions pel que fa a la prevenció, que crec que són bàsiques, fonamentals i comunes en tots els àmbits
repassats:
* En primer lloc, cal tenir present
que invertir recursos en prevenció és
rendible econòmicament.
* Primer pas per prevenir: planiﬁcar
correctament les tasques. És essen-
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cial planiﬁcar molt bé abans de realitzar qualsevol activitat per abordar
correctament la prevenció.
* Formació de qualitat. La prevenció
no es pot deixar en mans de qualsevol. És bàsic que les persones que supervisen les tasques en una empresa
tinguin un alt nivell de coneixement
d’aquestes.
* Administració pública compromesa. En aquests temps de crisi,
l’Administració pública no pot obviar
la prevenció, i és fonamental que actuï de manera complementària a les
empreses.

Hem de procurar
millorar l’empresa
amb noves estructures
organitzacionals i
mentalitats gerencials
que trenquin les antigues
formes de fer les coses,
amb l’objectiu de donar
resposta als nous reptes,
que requereixen solucions
més creatives

Concloc aquest article recordant que,
en aquestes circumstàncies canviants
de l’època actual, tampoc no ens podem oblidar d’aquells principis del decàleg que a l’edició de l’any passat de
l’Observatori del Risc vam anunciar pel
que fa a la innovació. En concret, del
primer principi: “El fet d’innovar no assegura l’èxit, però no innovar garanteix
el fracàs”, perquè hi ha noves activitats
i nous riscos que obliguen a adaptar les
polítiques de prevenció.
En deﬁnitiva, hem de disposar de noves formes per afrontar les situacions.
Hem de procurar millorar l’empresa
amb noves estructures organitzacionals
i mentalitats gerencials que trenquin les
antigues formes de fer les coses, amb
l’objectiu de donar resposta als nous
reptes, que requereixen solucions més
creatives.

Josep Maria Rovira i Vilanova
Director de l’Observatori del Risc
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Els costos de la no-prevenció.
Anàlisi del cost-beneﬁci de
l’acció preventiva
Manuel Bestratén
i Juan Guasch
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Aquest capítol pretén conscienciar de
la importància dels costos de la noprevenció en el món empresarial i
com fer-hi front mitjançant estratègies
que integrin els valors tangibles i
intangibles de l’acció preventiva per
situar els riscos en límits tolerables.
Les empreses són la principal font de
riquesa d’una societat, però també
generen considerables riscos, laborals,
industrials, tecnològics i ambientals,
moltes vegades sense una frontera
clara entre ells, i als quals estan
exposats treballadors i ciutadans
en general, i que afecten ﬁns i tot la
sostenibilitat del planeta. Moltes de
les reﬂexions que a continuació es
plantegen es desenvolupen en part
en documents de l’Institut Nacional
de Seguretat i Higiene en el Treball
(INSHT), referenciats a la bibliograﬁa
i de lectura recomanada.

incoherències i incompetències en la
seva manera de fer.

1.1. Introducció

L’empresa competitiva,
alhora que responsable,
serà cada vegada més
valorada i respectada
sobre la base de la
seva contribució al bé
comú, donant resposta
harmònica a interessos
econòmics i socials
d’accionistes, treballadors,
proveïdors i de la mateixa
societat de la qual forma
part.

El model econòmic que ha estat imperant en el món empresarial és el de la
maximització del beneﬁci, desatenent
en gran mesura el control del cúmul
de costos amagats derivats d’una limitada racionalitat en la utilització dels
recursos disponibles i la falta de control dels factors d’ineﬁciència que, a
més, acostumen a ser molt alts. Com
que no es controlen, es dilueixen en la
comptabilitat empresarial com quelcom no conegut però inconscientment
assumit i que pot tenir conseqüències
molt greus per al futur de qualsevol
organització. Tampoc no és un assumpte que a molts dels gestors els
interessi personalment relluir, ja que
per alguns signiﬁca el risc d’evidenciar

El beneﬁci econòmic és un mitjà necessari per poder reinvertir-lo en part
i facilitar el procés innovador i la sostenibilitat empresarial, però mai és un
ﬁ per si mateix. L’empresa competitiva, alhora que responsable, serà cada
vegada més valorada i respectada
sobre la base de la seva contribució
al bé comú, donant resposta harmònica a interessos econòmics i socials
d’accionistes, treballadors, proveïdors
i de la mateixa societat de la qual forma part. L’empresa del futur destacarà
per les seves utilitats i el valor que genera a totes les parts.
“La principal ﬁnalitat d’un negoci és sobreviure i el principi guia de
l’economia no és maximitzar el bene-
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ﬁci, sinó evitar les pèrdues”; aquesta
és una frase de Peter Drucker, escriptor i consultor austríac considerat un
guru de la gestió empresarial, amb el
nom del qual es lliura periòdicament
un prestigiós premi a la innovació i al
management als Estats Units. La saviesa popular també ha reﬂectit aquesta
visió amb múltiples expressions, destacant el valor de la bona administració enfront del valor purament del
guany que pot ser propi de circumstàncies. L’optimització de l’aportació
de les persones i dels recursos disponibles: materials/tecnològics, de coneixement i econòmics, és un principi
essencial de la bona gestió empresarial i, per tant, el fet de no evidenciar
ni gestionar els costos amagats de les
ineﬁciències és estar abocats irremissiblement al fracàs.
L’anàlisi del cost-beneﬁci és intrínsec a
qualsevol sistema de gestió. Però quan
es parla dels sistemes de prevenció
de riscos laborals (PRL), ambientals o
ﬁns i tot de qualitat, no s’han tingut a
l’abast models validats. Són diverses les
justiﬁcacions que han portat a aquesta
situació.
D’una banda, està la del ja esmentat funcionament mateix dels sistemes de gestió amb prevalença del beneﬁci directe
a través del valor monetari i la creença
generalitzada addicional en l’àmbit empresarial que els accidents són pocs i és
molt poc probable que esdevinguin, i el
seu cost és nimi. Els especialistes sabem
que això no és cert, que hi ha moltíssims incidents i la partida de costos que
ocasionen, fonamentalment per temps
perdut, és altíssima. No són més del 5%

els empresaris que creuen que la PRL
és una via rellevant de reducció de costos. Les empreses excel·lents, en canvi,
sí ho creuen, tal com hem constatat en
recents estudis de l’INSHT.
D’altra banda, la competitivitat empresarial s’ha anat orientant a la immediatesa dels resultats i al fet de “fagocitarse” els uns als altres, sense garantia
que els guanyadors siguin els qui respectin valors morals, socials o ambientals, quan moltes vegades passa tot el
contrari. És de suposar que en un futur
marcat per l’economia del bé comú, les
coses hauran de ser d’una altra manera
i la cooperació haurà de prevaler, recuperant possiblement el valor etimològic
de la paraula competència, que estava
associada al concepte de cooperar per
créixer millor junts, i que ha estat evidentment capgirat. En el nostre context,
no és encara comú veure que la PRL i
les qüestions ambientals siguin considerades factor de competitivitat. En canvi,
no passa el mateix amb la qualitat, que
no vol dir que s’actuï amb fermesa respecte als factors d’ineﬁciència i de noqualitat.
En canvi, sí que està assumit que la PRL
i el medi ambient són exigències legals
i, com a tals, la majoria d’empresaris
considera que és una prioritat complirles, encara que després, conceptualment, les obligacions normatives siguin
enteses culturalment més com un cost
que com un valor de negoci, la qual
cosa limita les actuacions a mínims.
A més, la rendibilitat de la prevenció
no pot ser escomesa mitjançant mètodes convencionals d’anàlisis, davant la
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no sempre immediatesa de resultats i la
seva especial aportació de valors intangibles, no fàcils de mesurar i no convertibles en termes ﬁnancers de manera directa. La gestió del capital intel·lectual
i els intangibles que aquest genera,
que constitueixen el principal actiu de
l’organització, no han tingut suﬁcient
desenvolupament en els balanços empresarials.
Els costos de la no-prevenció i no-qualitat, com s’anomena el conjunt de deﬁciències dels processos des de la seva
concepció i organització ﬁns a l’última
etapa de generació de productes i serveis, es consideren elevats tot i que moltes organitzacions no els coneixen. Està
demostrat que la majoria de deﬁciències estan en l’origen de la pròpia concepció dels processos i en les mancances de planiﬁcació, i com més es triga
a detectar-les més car resulta resoldreles. Aquestes deﬁciències en la qualitat
del treball acostumen a ser molt diverses i es materialitzen, entre d’altres, de
les maneres següents: defectes de productes i serveis, devolucions i queixes
de clients, avaries incontrolades, penalitzacions per incompliments, fallades d’instal·lacions i equips i pèrdues
de materials, sancions per infraccions
reglamentàries, accidents de treball,
tensions i conﬂictes, desmotivació, etc.
Comptabilitzar en termes econòmics els
danys derivats d’aquestes deﬁciències
és, en alguns casos, relativament fàcil
perquè té una traducció directa en pèrdues econòmiques; en d’altres és molt
més difícil, tant perquè no es té experiència en la seva valoració econòmica
com per la seva complexitat ja que generen costos amagats difícils d’estimar.

Les deﬁciències en la
qualitat del treball
són molt diverses i es
materialitzen de les
maneres següents:
defectes de productes
i serveis, devolucions
i queixes de clients,
avaries incontrolades,
penalitzacions per
incompliments, fallades
d’instal·lacions i equips
i pèrdues de materials,
sancions per infraccions
reglamentàries, accidents
de treball, tensions i
conﬂictes, desmotivació,
etc.
Els costos directes derivats dels defectes de qualitat dels productes i dels processos productius per incompliments
d’estàndards i les seves repercussions
negatives en la producció, acostumen
a ser comptabilitzats més fàcilment que
els derivats dels danys potencials al
medi ambient, dels accidents de treball
o d’unes condicions ambientals deﬁcitàries. Els costos dels accidents de treball són especialment rellevants: per la
seva transcendència pública poden esdevenir els danys de més alt cost.
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Els costos s’accentuen quan estem davant d’accidents greus que poden afectar no solament treballadors, sinó també ciutadans, el medi ambient o béns
públics. Les sancions econòmiques derivades de les responsabilitats administratives i civils poden ser quantioses,
independentment de les possibles responsabilitats penals. Els recàrrecs de
prestacions de la seguretat social d’un
30% o un 50% per un accident mortal
derivat d’unes condicions de treball insegures poden, ﬁns i tot, posar una organització en greu situació ﬁnancera.

dignes o no satisfactòries per a les persones. La rendibilitat de les accions formatives, instrument essencial de canvi
en les organitzacions, tampoc no acostuma a ser avaluada i el seu valor es
dóna més per suposat que per veriﬁcat,
i, per tant, té una limitada eﬁcàcia en
el seu desenvolupament. Per potenciar
el valor de l’acció preventiva, aquella
que hagi de generar cultura de compromís i d’eﬁciència en les organitzacions,
haurem de ser capaços d’avaluar la seva
rendibilitat per inﬂuir en les preses de
decisions de les estructures.

També s’ha de fer referència als costos que poden ser irreparables per una
pèrdua d’imatge o de reputació de
l’empresa –que és pitjor–, i la pèrdua de
mercat per un accident greu o negligència de valors ètics.

Però, per començar, cal fugir de complexitats. Mitjançant models senzills
d’avaluació que ens permetin estimar
les despeses ocasionades pels accidents
i incidents laborals i saber el que estalviem si disminueixen, unit a altres
reduccions de costos associats (absentisme, rotació de personal, etc.) esperables, podrem contrastar els costos amb
l’invertit i analitzar-ne la rendibilitat.
L’INSHT ha desenvolupat des de fa anys
metodologies senzilles per avaluar els
costos de l’accidentabilitat i que estan

El mecanisme d’estimació de costos de
l’accidentalitat i altres danys derivats
del treball i les corresponents inversions
preventives per evitar-los, seria la primera acció que hauria d’abordar-se en
aquest procés d’acostament a l’economia
de la prevenció, i que lamentablement
no s’ha produït; en part perquè no s’ha
autoexigit dins de les organitzacions.
En canvi, el marc reglamentari en PRL
incideix subtilment en la integració del
component econòmic en els instruments
essencials de l’acció preventiva: el Pla
de Prevenció, l’avaluació de riscos i la
planiﬁcació preventiva.
Això no succeeix exclusivament en
aquest camp; tampoc no es comptabilitzen els costos d’altres tipus de fallades i
defectes de qualitat, i què es pot dir dels
costos d’unes condicions de treball in-

L’anàlisi del cost-beneﬁci
en l’acció preventiva
no s’ha de limitar a
una visió economicista
i quantitativa, cal tenir
també en compte la
dimensió legal, moral i
social de la prevenció dels
riscos.
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recollides en les seves publicacions referenciades a la bibliograﬁa que apareix
al ﬁnal d’aquest capítol.
Però l’anàlisi del cost-beneﬁci en l’acció
preventiva no s’ha de limitar a una visió
economicista i quantitativa, tenint en
compte la dimensió legal, moral i social
de la prevenció dels riscos de la mena
que siguin. El valor del que fem i com
ho aconseguim, o sigui, el valor qualitatiu, també és essencial.

1.2. Alguns antecedents
històrics sobre els costos de la
no-prevenció
Abans de continuar amb les estratègies
d’actuació en l’anàlisi, i a ﬁ de tenir una
visió més global respecte a la necessitat
de fer front als accidents i danys derivats del treball, és necessari considerar l’anàlisi dels seus costos des d’una
perspectiva integradora dels diferents
agents (treballador, empresa i societat)
que els sofreixen i com aquests els afecten.
L’Agència Europea per a la Seguretat i
la Salut en el Treball va publicar l’any
2002 un inventari (AGÈNCIA EUROPEA PER A LA SEGURETAT I LA SALUT
EN EL TREBALL. MOSSINK, J. I DE
GREEF, M., 2002) de les categories de
costos que s’haurien de tenir en compte
per calcular la càrrega econòmica que
representa la sinistralitat laboral. Tal
com els seus autors indiquen, la llista
de variables que s’ha de considerar és
molt àmplia, de manera que és difícil
aconseguir que sigui completa i al ma-

teix temps evitar dobles comptabilitats.
En aquest treball presenten una llista
de variables classiﬁcades en funció de
quin dels tres agents citats assumeixen
el cost corresponent. Aquesta publicació va utilitzar com a base de referència
la classiﬁcació dels estudis realitzats sobre aquest tema a Austràlia i Nova Zelanda. En la mateixa línia, l’Observatori
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya ha realitzat un estudi de
costos referits a l’any 2010 i actualitzats
el setembre de l’any 2012; se’n recomana la consulta (GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EMPRESA
I OCUPACIÓ, 2010). A continuació es
mostren algunes reﬂexions rellevants
d’aquest estudi. Els costos es classiﬁquen per categories i per agents econòmics (treballador, empresa i societat).
Els costos agrupats per categories són
els següents:
a) Cost de manteniment de la producció. Se suposa el cost extra de procurar mantenir la producció per part de
l’empresa (inclou el pagament d’hores
extraordinàries, costos de substitució
i formació, i els pagaments addicionals de l’empresa i a la seguretat social). Aquests costos repercuteixen en
el treballador pel que fa a la reducció
del seu salari, i en la societat quant a
subsidis d’incapacitat laboral i impostos no rebuts. La majoritària assumpció
d’aquests costos recau evidentment en
l’empresa.
b) Pèrdua d’ingressos a llarg termini.
Afecten totalment el treballador i la societat per subsidis permanents i pèrdua
d’impostos.
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c) Costos mèdics. Representen els costos
d’atenció sanitària i de rehabilitació que
recauen plenament en la societat.
d) Costos de dolor i sofriment. Recauen
totalment en el treballador afectat i es
fa un barem en funció de la gravetat de
l’accident.
Els costos de a) es distribueixen de la manera següent: el 39,2% per a l’empresa;
l’11,5% per al treballador i el 49,3% per
a la societat. Els costos de b) afecten
el 100% al treballador pel que fa a la
pèrdua d’ingressos, i a la societat en un
92,3% per subsidis permanents i en un
7,7% per pèrdua d’impostos. El 78,2%
d’aquests costos recauen en la societat
per subsidis permanents. Els costos de
c) recauen totalment en la societat i els
costos de d) en el treballador.
En termes econòmics s’expressa que
dins dels costos totals generats, el
20,1% són del tipus a), el 14,9% són
del tipus b), el 8,1% són del tipus c) i el
56,9% són del tipus d) (expressats també en termes econòmics).
En els últims cinc anys els costos totals
per treballador accidentat han oscil·lat,
a Catalunya, entre els 11.000 i els
12.000 euros.

En els últims cinc anys
els costos totals per
treballador accidentat
han oscil·lat, a Catalunya,
entre els 11.000 i els
12.000 euros.

Amb tot el que s’ha dit, cal reﬂexionar
sobre el fet que el treballador és qui
majoritàriament sofreix els costos dels
accidents, encara que en segon terme
sigui la societat. Si bé l’empresa assumeix només el 8% del total dels costos generats per la sinistralitat, l’acció
preventiva que desenvolupi no només
tindrà una important repercussió sobre
l’empresa mateix a través dels seus beneﬁcis directes, sinó que també adquireix una gran transcendència a la qual
l’empresa no pot ser aliena perquè ha
d’assumir les responsabilitats morals i
socials que té.
A Espanya s’estima que el cost orientatiu de la sinistralitat laboral se situa
entorn del 3% del PIB.
S’estableix una relació molt intensa
entre competitivitat de països, sectors
econòmics o empreses i PRL. En aquest
sentit, hi ha nombrosos estudis de diversos orígens i portats a terme per
institucions de prestigi que demostren
aquesta relació. Són estudis que tenen
en compte les diﬁcultats que comporta el fet que el coneixement d’una part
molt important d’aquest tipus d’anàlisi
sigui intangible perquè, com s’ha dit, és
de difícil quantiﬁcació; a més, la rendibilitat de l’acció preventiva no sempre
es produeix a curt termini i aquesta dispersió temporal diﬁculta també l’anàlisi
de resultats.
L’Agència Europea per a la Seguretat i
la Salut en el Treball, a través del seu
projecte Promoció de la salut en el lloc
de treball, indica que per cada euro invertit en promoció de la salut s’obtenen
entre 2,5 i 4,8 euros de rendibilitat.

49

Els costos de la no-prevenció. Anàlisi del cost-beneﬁci de l’acció preventiva

L’Associació Internacional de la Seguretat Social i l’Assegurança Social
d’Accidents de Treball d’Alemanya, entre d’altres, van realitzar un estudi empíric l’any 2011, amb una mostra àmplia
d’empreses (ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
(AISS), 2011), en què es va arribar a la
conclusió que per cada euro invertit en
prevenció de riscos laborals es poden
obtenir 2,2 euros de rendibilitat.

Universitat Pablo de Olavide de Sevilla
sobre els costos derivats dels accidents
mortals de trànsit, que representen la
primera circumstància de mortalitat
laboral. Indica que com a valor mitjà,
tenint en compte les despeses generades i l’esperança de vida de les persones
que moriren, majoritàriament joves, el
cost d’un accident mortal suposa un
cost mitjà per a la societat d’1,4 milions
d’euros.

L’epidemiòleg i investigador de la desigualtat Richard Wilkinson (WILKINSON, R. I PICKETT, K., 2009) ha descobert, arran d’innombrables estudis, que
quan una empresa es transforma en
una col·lectivitat mitjançant una elevada participació, s’incrementa substancialment la productivitat.

Com bé se sap, els mals d’esquena
d’origen laboral afecten a la majoria de
la nostra població laboral. Segons un
càlcul publicat per The Journal of the
American Medical Association, el cost de
tractar persones amb mal d’esquena i
coll va ser de 86.000 milions de dòlars
el 2005 als Estats Units, i el treball perdut a causa d’aquests mals va costar als
empresaris prop de 7.000 milions de
dòlars a l’any.

També l’INSHT ha experimentat, en
diversos projectes, que quan a través
d’accions de millora els treballadors
perceben que estan més ben atesos en
el treball, la seva eﬁciència i productivitat augmenta considerablement, si bé
prèviament s’han anat produint millores
en competències, participació i ambient
laboral. També hem constatat que en
organitzacions excel·lents es produeix
una correlació entre la satisfacció dels
treballadors, la satisfacció dels clients i
el beneﬁci empresarial, amb diferències
dins dels seus centres de treball sobre la
base d’indicadors socioeconòmics, cosa
que incentiva a convertir-los en instruments de gestió.
La guia conjunta Plans de seguretat
vial en el treball, de la Direcció General de Trànsit i l’INSHT (2011), recull
els resultats de l’estudi realitzat per la

També es disposa d’algunes dades
macroeconòmiques que conﬁrmen la
relació entre aspectes diversos sobre
condicions de vida i treball, salut i productivitat. En aquest sentit, un increment mitjà de 508 quilocalories al dia
en la dieta de la població d’un país contribueix a un increment en la renda per
càpita de 0,7%. Un augment del 10% en
l’esperança de vida pot elevar en 0,4%
el creixement econòmic d’una nació.
De la mateixa manera, l’Organització
Internacional del Treball (OIT) determina una relació proporcional inversa
entre accidents mortals i competitivitat
(Informe sobre competitivitat mundial,
2003); és a dir, com més competitiu és
un país, la seva ràtio d’accidents mortals és més baixa.
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Així mateix, es coneix com afecten
factors de salut relatius a la qualitat
de vida, l’exercici físic, l’alimentació
i determinats hàbits de consum com
l’alcohol o el tabac en l’esperança de
vida de les persones.
A banda, i amb aplicacions més especíﬁques, existeixen estudis sobre
aspectes més concrets com el realitzat pel Consorci Internacional sobre
l’Abús de Drogues en l’Àmbit Laboral
que indica una relació de 0,6 euros i
3,9 euros entre recursos invertits en
programes preventius i d’atenció als
treballadors en aquest camp i rendibilitat obtinguda.

1.3. Estimació dels costos dels
riscos
Existeixen mètodes que permeten
conèixer el percentatge de danys a la
salut que en un termini de temps determinat es poden produir en funció
del nivell de risc, calculat mitjançant
aquests instruments. Aquest és el cas
del mètode OCRA, mètode d’avaluació
del risc de moviments repetitius en extremitats superiors. Els nivells de risc
permeten aventurar (a causa de la seva
ponderació obtinguda a través d’una extensa base de dades degudament explotada en el terreny estadístic) el percentatge de treballadors patològics. Això
permet traslladar aquest percentatge a
xifres en nombre real de treballadors,
tenint en compte que diverses entitats
i institucions europees (Electrolux o
Anac) han establert un càlcul del cost
d’una malaltia professional xifrat entre
30.000 i 38.000 euros.

Una vegada es disposa d’aquestes dades, obtenir el beneﬁci econòmic resultant de la disminució d’un valor de risc
és una simple regla de tres. A Itàlia, el
Centre d’Ergonomia d’aquest país treballa en aquesta línia: disposa d’un nombre de casos signiﬁcatiu del que podem
dir que és un cas de redisseny d’un banc
individual de treball i el seu lay out, en
què es rebaixa l’índex OCRA de risc de
5,5 a 3,4, la qual cosa suposa un cost
estalviat de 15.000 euros, a més d’un
augment de l’11% de la productivitat
(el redisseny millora el rendiment del
lloc i permet una producció més elevada amb menys nivell de risc) i, en conseqüència, un beneﬁci de 32.000 euros
a l’any. Cal esmentar que el cost de
l’estudi va ser de 5.000 euros. Aquest és
un exemple clar de com la prevenció de
riscos fa directament més competitives
les empreses en termes purament crematístics. En el mateix terreny, i tenint
en compte que en l’aspecte ergonòmic
potser resulta més fàcil mesurar la rendibilitat de les actuacions preventives,
es disposa de dades determinants relatives a la proposta de millora en un
lloc de treball de conductor d’autobús.
L’anàlisi ergonòmica d’aquest lloc de
treball indica que dins de les tasques
que realitzen aquests treballadors n’hi
ha una que consisteix a controlar el
descens del passatge en les parades a
través del retrovisor interior del vehicle. Doncs bé, aplicant el mètode RULA
(Rapid Upper Limb Assessment, traduït
per Avaluació Ràpida de l’Extremitat
Superior) es determina que aquest
moviment no és tolerable (SALAS, C.;
RODRÍGUEZ, J. I SARO, H., 2007). En
aquesta categoria de treballadors, es
calcula que el cost mitjà d’una baixa
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per accident o malaltia suposa una
quantia d’uns 3.000 euros (a aquest
cost s’hi arriba en dues empreses diferents aplicant càlculs independents). La
mesura correctora avaluada consisteix
en la instal·lació d’un sistema de càmeres per evitar el moviment no tolerable.
El càlcul de costos de la instal·lació esmentada ens porta a la conclusió que el
cost d’un sol accident podria pagar de
cinc a vuit instal·lacions, o el cost d’una
malaltia professional pagaria de setanta-cinc a noranta-cinc instal·lacions.
Una vegada més, es demostra de manera contundent la rendibilitat de l’acció
preventiva.
Davant dels riscos d’accident de conseqüències potencialment greus, resulta essencial assegurar que la seva probabilitat de materialització sigui molt
baixa a través de mesures materials i
organitzatives de control. El component econòmic en l’avaluació de riscos
hauria de permetre contrastar el dany
màxim concebible amb la inversió necessària per minimitzar-lo a nivells almenys tolerables.
En l’àmbit de la seguretat química, es
coneixen unes vint-i-cinc substàncies
especialment perilloses pels seus efectes
tòxics aguts i, mitjançant mètodes empírics, els danys previsibles en termes
estadístics per a una població exposada
a una dosi determinada (concentració
en l’ambient i en el temps). De la mateixa manera, podem determinar els
danys generats per exposició puntual a
radiacions tèrmiques o sobrepressions
en incendis i explosions, tant pel que
fa a vulnerabilitat en persones com en
béns materials. En l’àmbit de la higie-

ne industrial, també les estimacions
d’exposició crònica a agents contaminants (químics, físics i biològics) permeten preveure els danys previsibles
per a una població laboral sana. No
passa el mateix en el cas de l’exposició
a substàncies cancerígenes, principal
causa de mortalitat laboral al món segons l’Organització Internacional del
Treball, perquè és més complex establir
una relació dosi-resposta.

1.4. Estratègies en l’estimació
de la rendibilitat de l’acció
preventiva a l’empresa
El mesurament de la rendibilitat de
l’acció preventiva representa un procés
de necessari desenvolupament gradual
en cada organització i que els professionals de la prevenció haurien d’assumir
amb el màxim rigor i prioritat. El fet
que no es disposi d’un sistema comptable establert i que la comptabilitat convencional no pugui resoldre el tema no
hauria de ser un obstacle insalvable per
poder treballar en beneﬁci de la pròpia
acció preventiva i en pro de l’eﬁciència i
la sostenibilitat de l’organització.
Per descomptat, són múltiples els factors que determinen el beneﬁci empresarial: alguns són conjunturals i
d’altres, propis de la qualitat i eﬁciència
de l’organització. Del que es tracta és
de ser capaços de mesurar, encara que
sigui de manera orientativa, el nivell de
contribució d’una acció preventiva eﬁcaç, en coherència amb la millora de la
qualitat integral de l’organització i amb
el beneﬁci generat, és a dir, amb l’èxit
del projecte empresarial, identiﬁcant al-
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menys els factors de distorsió existents
que puguin obstaculitzar els objectius
esperats.
Les principals diﬁcultats en l’anàlisi
dels costos de la no-prevenció i la noqualitat es troben, com s’ha dit, en les
pròpies limitacions dels models convencionals d’anàlisis de la rendibilitat,
no especíﬁcament concebuts per integrar els valors intangibles que estan
en l’essència d’una cultura de feina ben
feta basada en la innovació i la millora
contínua de sistemes, i en la formació
contínua. El veritable repte és ser capaços de mesurar els intangibles i el seu
grau d’incidència mitjançant indicadors
que mostrin l’eﬁcàcia aconseguida pels
sistemes integrats de gestió, camí irrevocable en les organitzacions per racionalitzar i simpliﬁcar procediments i
actuacions.

Qualsevol mancança
en el treball analitzada
en què es detecta o
materialitza un dany
hauria de ser aproﬁtada
com una oportunitat
de millora, tant per
aprendre com resoldrela, com per contribuir a
desenvolupar una cultura
d’empresa participativa i
d’aprenentatge permanent.

També és cert que alguns aspectes no
poden ser garantits adequadament amb
mecanismes estrictes d’una economia
de mercat. El compliment de les exigències reglamentàries no ha de ser vist des
de l’òptica restringida d’una rendibilitat
de tipus convencional, si bé és cert que
els costos de no complir la legislació en
termes de ﬁscalització són fàcilment
identiﬁcables.
Qualsevol mancança en el treball analitzada en què es detecta o materialitza un
dany hauria de ser aproﬁtada com una
oportunitat de millora, tant per aprendre com resoldre-la, com per contribuir
a desenvolupar una cultura d’empresa
participativa i d’aprenentatge permanent.
A banda, la rendibilitat de l’acció preventiva no és sempre immediata i va
associada a mesures de valor estratègic que han de ser aplicades de manera
adient.
1.4.1. Esquema de les anàlisis del
cost-beneﬁci amb els corresponents
indicadors
Hem de partir ineludiblement de l’anàlisi
dels elements bàsics que determinen la
rendibilitat de tota inversió: els ingressos que aporta i les despeses que genera. Aquestes dues partides s’haurien de
conﬁgurar en els termes següents:
a) Components fonamentals dels ingressos:
TANGIBLES:
- L’estalvi de costos per reducció
d’errors i fallades.
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- Les millores de productivitat.
INTANGIBLES:
- La millora del capital intel·lectual
de l’empresa i de la competitivitat.
b) Components fonamentals de les despeses:
- La identiﬁcació i avaluació de les
mancances i fallades potencials i de
les mesures adients per controlar-les.
- La implantació i el manteniment
de les mesures preventives (materials, humanes i organitzatives) i
del propi sistema integrat. A més,
s’han de tenir en compte les primes
d’assegurances davant dels diferents
tipus de riscos.
Els ingressos representen l’estalvi de
costos per la reducció de fallades derivades de les mesures preventives
aplicades, però també haurien de representar millores de la productivitat
com a resposta a un programa eﬁcient
de desenvolupament del sistema integrat. De manera addicional, s’haurien
de considerar els potencials ingressos
intangibles derivats d’una correcta política en la matèria. Aquests intangibles
es poden classiﬁcar en tres grups: els
corresponents al capital humà (persones competents i motivades), al capital
estructural o organitzacional (procediments i cultura d’empresa) i al capital
relacional (conﬁança i reputació), que
en el seu conjunt constitueixen el capital intel·lectual de l’empresa.
D’altra banda, les mesures preventives
tampoc són gratuïtes. El seu cost hau-

ria de preveure tant els aspectes materials com els aspectes de gestió que han
d’anar implícits als primers. La formació dels treballadors, la seva participació directa en tot programa de millores,
els sistemes àgils de comunicació, etc.,
són igualment elements clau per aconseguir una encertada implementació
de les mesures materials. També hem
d’integrar la despesa de manteniment i
conservació de totes les mesures materials, tant en el que es refereix a les accions especíﬁques sobre instal·lacions,
equips i llocs de treball, com a les relacionades amb les persones per assegurar comportaments ﬁables. Finalment,
en aquest apartat hem d’integrar les
despeses per primes d’assegurances davant de la part de riscos coberta.
Les despeses d’avaluació representen el
conjunt d’accions de gestió en les quals
es troben totes les tasques d’anàlisi de
potencials riscos, l’estudi d’aplicació de
mesures preventives i, per descomptat,
el seguiment i control de les actuacions
mitjançant les auditories internes i externes. També hem de tenir en compte
que el tradicional model d’avaluació
basat en la supervisió, ha de ser contrapesat per la tendència actual basada en
l’autoavaluació i l’autocontrol, de costos molt més baixos.
Creiem que aquest esquema d’anàlisi
s’hauria de fonamentar en un seguit
d’eixos:
a) L’empresa funciona com un sistema complex on tot està relacionat
i, per tant, hem de mesurar des de
la interrelació de variables que permetin una diagnosi objectiva. Partim
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del principi que no es pot avaluar
un sistema per parts sense tenir en
compte les profundes interaccions
existents entre aquestes, tant a nivell intern com en la seva relació amb
l’exterior.
b) Les variables que cal analitzar,
amb els seus corresponents indicadors, han de tenir una representativitat reconeguda i han de ser relativament fàcils d’obtenir. Això respon
a un principi essencial de qualitat; el
temps i els esforços per estimar els
costos de les deﬁciències ja materialitzades han de ser mínims ja que els
veritables esforços han d’anar associats a la seva prevenció.
c) L’eﬁcàcia del sistema integrat hauria de considerar tant els resultats
aconseguits com la qualitat de les
activitats dutes a terme per obtenirlos, així com el nivell assolit i el desenvolupament dels propis sistemes.
El grau d’èxit dels resultats està en
correlació amb la qualitat de les activitats realitzades.
d) Els valors tangibles i intangibles
estan directament relacionats. Per
això, considerem necessari basar-nos
en la utilització d’indicadors que ens
facilitin una avaluació socioeconòmica que enriqueixi l’anàlisi convencional limitat a aspectes monetaris.
e) Caldria que els intangibles es reﬂectissin sempre en termes relatius
mitjançant indicadors comparatius
de caràcter intern a l’empresa i de
caràcter sectorial, que tot i no tenir
una traducció econòmica directa ens

permetin controlar sobretot els increments de “valors” dels sistemes. En
aquest sentit, és fonamental l’anàlisi
evolutiu en períodes signiﬁcatius;
per exemple, per anualitats.
f) La utilització d’indicadors de mesura de les variables clau seleccionades facilitarà l’establiment d’àgils
i senzills sistemes de control de la
seva evolució i també d’anàlisi de les
hipotètiques correlacions que cal veriﬁcar.
g) En termes merament qualitatius,
per determinar la qualitat d’una determinada activitat o d’un element
del sistema de gestió caldrà recórrer,
com a alternativa, a l’establiment de
nivells que permetin classiﬁcar situacions i, junt amb els altres indicadors
numèrics, mesurar i comparar.
h) La informació que hauria d’oferir
aquesta nova comptabilitat, per ser
proﬁtosa, hauria de servir a tots els
nivells de l’organització empresarial,
apropant totes les funcions a la consecució dels objectius estratègics i
especíﬁcs establerts en el sistema general de gestió.
1.4.2. Necessitat d’integració dels
components socials i econòmics en
l’anàlisi
La prevenció no pot ser mesurada i
protegida com s’ha dit en els mecanismes de l’economia de mercat amb un
component economicista exacerbat.
El compliment de les exigències reglamentàries tampoc s’hauria de veure
des de l’òptica restringida d’una ren-
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dibilitat convencional. També caldria
desenvolupar una prevenció eﬁcaç
sense necessitat de tenir sempre justiﬁcació econòmica, encara que sigui proﬁtós trobar en tot moment les millors
maneres d’optimitzar esforços. Davant
d’un risc de conseqüències greus cal
prendre accions immediates. Com s’ha
dit, l’empresa és un sistema complex
en què les variables que determinen
els resultats dels seus processos productius i del seu sistema de gestió
empresarial estan interrelacionades.
Una altra cosa és que puguem esbrinar
amb facilitat el nivell d’inﬂuència de
cadascuna d’elles en els resultats empresarials. Els valors que determinen
conductes positives es veuen en gran
mesura neutralitzats pels contravalors
que imperen fora de control. També els
factors procedimentals de competència
i eﬁciència es veuen limitats pels factors d’inoperància, ineﬁciència i, ﬁns i
tot, negligència, que estan dispersos i
que afecten els processos productius,
i lamentablement sense tenir un coneixement suﬁcient d’aquests. La nostra obligació és posar cert ordre que
permeti conèixer millor els aspectes
positius i negatius que afecten els processos i l’organització en general per
actuar en conseqüència. És important
evidenciar clarament quina és la cultura de l’organització i quins són els valors
i contravalors que l’estan determinant
per obrir el necessari procés de millora contínua i d’excel·lència en el sistema de gestió empresarial, i en els seus
subsistemes clau. D’aquí també la importància de treballar amb indicadors
econòmics i socials al mateix temps, i
de conjugar-los en un sistema de mesurament el més unitari possible per

trobar possibles interrelacions i, ﬁns i
tot, correlacions matemàtiques signiﬁcatives entre ambdós. Tampoc els límits
entre els uns i els altres no són absoluts. Per exemple, la ràtio d’increment
del nivell d’aportació d’idees dels treballadors aplicades té un evident valor
social pel que comporta de desenvolupament de la participació, però a més
el valor de les solucions aportades pot
tenir un component econòmic signiﬁcatiu que estimula el procés creatiu.
Hauríem de prendre consciència que
quan el beneﬁci econòmic va associat
a millores d’índole social i d’implicació
dels treballadors es genera un valor
afegit gens menyspreable. Amb aquest
sistema de mesurament es tindrà un
major coneixement de la necessitat de
prioritzar determinades accions i crear
un pla d’acció que faciliti l’evolució requerida. Ara bé, els indicadors tenen
un veritable signiﬁcat quan estan associats a un procés de canvi, no solament
en el curt termini. El valor del mesurament radica sempre en els seus termes
relatius, a través de l’evolució produïda en el temps per les millores implantades (socials i econòmiques) amb les
accions realitzades. Pretendre mesurar
la rendibilitat d’un sistema preventiu
convencional que no inﬂueixi d’una
manera determinant en la millora de
la qualitat, l’eﬁciència i les condicions
de treball simultàniament, i que això
a més sigui percebut com a tal, no té
massa rellevància. Fins i tot podria
obrar en la nostra contra si es constata
que la prevenció no està oferint aparentment rendibilitat econòmica, simplement perquè no estem actuant sota
principis d’eﬁciència i amb una bona
comunicació.
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És necessari esforçar-se a comptabilitzar i interioritzar els costos que
l’organització pugui generar al medi
ambient i a la salut de les persones, encara que les seves repercussions siguin
a mitjà i llarg termini. Un comportament responsable ha de procurar minimitzar-los i prendre consciència que
el dany generat és evitable. Per exemple, determinats impactes ambientals
o l’empitjorament de la salut de les
persones i que hagin de representar càrregues a l’atenció sanitària o a la seva
esperança de vida.
1.4.3. El rendiment creixent de la
prevenció
El model tradicional d’anàlisi dels
costos dels accidents de treball i el
cost per evitar-los, es representa gràﬁcament de la manera següent. Si en

És necessari esforçar-se
a comptabilitzar i interioritzar els costos que
l’organització pugui generar al medi ambient i a
la salut de les persones,
encara que les seves repercussions siguin a mitjà i
llarg termini. Un comportament responsable ha de
procurar minimitzar-los i
prendre consciència que el
dany generat és evitable.

l’eix d’abscisses es representa el nivell d’excel·lència en prevenció i en
el d’ordenades els costos que generen els accidents i les fallades de la
no-prevenció, així com les inversions
preventives per evitar-los, obtindrem
dues línies corbes. Una primera corba descendent indica que com més
elevat sigui el nivell de prevenció
aconseguit menors seran els costos
ocasionats pels accidents i incidents,
que òbviament es veuran substancialment reduïts. Aquesta corba segueix
una llei exponencial que mostra que
és relativament fàcil disminuir accidents quan l’índex de partida és alt,
però quan els accidents ja s’han reduït substancialment la diﬁcultat de
continuar baixant-los és més gran.
La corba ascendent expressa que un
nivell alt de prevenció requereix una
sèrie creixent d’inversions materials,
organitzatives i de formació. El punt
òptim d’intervenció en cada moment
s’aconsegueix en el punt mínim de la
línia corba resultant (de forma parabòlica), que és la suma dels costos
dels danys generats i els invertits per
evitar-los. Això té un signiﬁcat clar.
No per més inversió preventiva que es
faci, la rendibilitat creixerà. Per això,
és vital la cronologia d’implantació,
ﬁns al punt que pot arribar a tenir
més importància que qualsevol altre
dels factors en joc. Els canvis culturals
i de comportament requereixen processos cuidats que facilitin i, alhora,
consolidin l’evolució. El punt òptim
d’intervenció depèn de cada realitat
empresarial i de les circumstàncies especíﬁques respecte al nivell preventiu
en què es trobi l’organització i els seus
processos productius.
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Doncs bé, amb una prevenció de valor
estratègic orientada plenament a generar cultura preventiva i d’excel·lència,
actuant com a motor de canvi, el punt
òptim no ha de ser ﬁx en el temps, sinó
que s’ha de desplaçar gradualment cap
a la dreta. És a dir, s’espera que es puguin aconseguir gradualment nivells
d’excel·lència en prevenció més alts a
un cost decreixent. La inversió en valors intangibles com són la formació, la
participació, la implantació de procediments i l’aportació creativa de les persones, genera per si mateix rendiments
creixents, a diferència de les inversions materials, gairebé sempre de rendibilitat limitada i decreixent, perquè la
majoria de vegades tenen caducitat i
requereixen que es renovin.
Una prevenció de valor estratègic i generadora de cultura preventiva, amb
la gradual interiorització d’hàbits preventius i noves maneres de procedir
basades en l’eﬁciència i l’aportació de
les persones, capaces d’autocontrolarse, hauria de permetre que els costos
de la prevenció no tinguessin un ascens
tan acusat. O sigui, el desplaçament del
punt òptim d’intervenció tendiria a ser
“asimptòtic”. Els indicadors utilitzats
haurien de facilitar trobar-lo. No es pot
oblidar que cal integrar en tota inversió
preventiva, sigui material o organitzacional, el seu manteniment per preservar la seva eﬁcàcia esperada amb els
costos que això representa. En una prevenció estratègica els costos de manteniment són cada vegada menors perquè
es fonamenten, majoritàriament, no en
la supervisió, sinó en la potenciació dels
mecanismes d’autocontrol.

1.4.4. Incidència en la millora de la
productivitat i la competitivitat
És molt important assolir l’anàlisi de la
incidència de l’acció preventiva integral en la millora de la productivitat i
la competitivitat, encara que no sempre
sigui fàcil trobar la relació causal directa que la determina. No ens estendrem
en quelcom que hem desenvolupat a les
NTP 911 i 912 (INSTITUT NACIONAL
DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (INSHT)). Només ens referirem
a alguns dels aspectes més rellevants i
especialment a l’ocupació de nous indicadors no convencionals per mesurar
l’aportació de les persones a la millora
de la productivitat. Lamentablement,
en aquests temps d’incertesa es parla
d’increments de la productivitat que
s’estan produint a partir de la reducció
dels salaris, alguna cosa que no fa més
que mostrar una visió reduccionista i
molt limitada de l’actual sistema econòmic, davant del que hauria de ser el
necessari increment de la productivitat
a partir del major valor generat en els
productes i processos, complementat
amb una substancial reducció de costos
de tot tipus. D’altra banda, seria convenient que l’increment de productivitat
generat per l’especial aportació dels treballadors tingués la seva repercussió en
millores salarials com a factor d’estímul
al sistema productiu i a l’economia en
general.
És recomanable enriquir l’anàlisi convencional de la productivitat (ingressos
generats per treballador sobre la base
de la facturació, o el volum produït per
treballador) mitjançant índexs de rendiment com el VACH, valor afegit del
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capital humà, i el ROICH, rendiment
de la inversió en capital humà. Aquests
índexs expressen de manera molt més
propera la incidència dels canvis generats en les persones, en la millora del
valor generat i en el rendiment; això
afavoreix la reﬂexió sobre la qualitat de
les accions preventives i de suport que
s’estan portant a terme. La NTP 985
(INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT
I HIGIENE EN EL TREBALL (INSHT))
mostra l’aplicació d’aquests índexs en
un exercici pràctic. Tot això ha de facilitar el coneixement de l’especial contribució de les persones i els costos associats reduïts, més enllà dels salarials.
Respecte a la millora de la competitivitat, la contribució de la prevenció es
produeix a través de l’increment del capital intel·lectual; és a dir, de l’addició
del capital humà, del capital estructural
o organitzacional i del capital relacional. En l’esmentada NTP 912 (INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (INSHT)) es va
efectuar una recopilació d’indicadors
sobre valors intangibles derivats de les
activitats preventives que permeten mesurar les aportacions sobre aquest tema.
Aquesta anàlisi hauria d’enriquir-se amb
el reﬂectit en la NTP 751 (INSTITUT
NACIONAL DE SEGURETAT I HIGIENE
EN EL TREBALL (INSHT)) relativa a
l’aportació de l’activitat preventiva als
actius intangibles. En aquest document
es van efectuar una sèrie de reﬂexions per estimar el nivell d’aportació en
funció d’aspectes com la qualitat de les
accions realitzades, el nivell de percepció i també el nivell emocional generat
en els seus destinataris per aconseguir
la seva implicació en processos de can-

vi quan estan associats a una cultura
d’excel·lència.
1.4.5. Contribució de la prevenció a
l’economia del bé comú
Tota activitat econòmica ha de servir al bé comú en coherència amb els
interessos de la societat. Per això, el
marc d’incentius empresarials haurà
d’evolucionar substancialment, passant
de la cerca de beneﬁcis estrictament
econòmics i d’una competència destructiva, a la cerca del bé comú i a la cooperació. És a dir, a la plena integració
dels beneﬁcis socials i econòmics en un
marc de total transparència. Els indicadors d’èxit actuals com el producte interior brut de caràcter macroeconòmic
i el beneﬁci ﬁnancer de les empreses
de caràcter microeconòmic no mostren
utilitats socials que són del tot necessàries de comptabilitzar i mostrar. És
realment el que el ciutadà vol i exigeix
saber. O és que un alt beneﬁci ﬁnancer
ens informa sobre si l’empresa crea o
destrueix ocupació, de la qualitat de les
seves condicions de treball, del repartiment just de beneﬁcis, de la remuneració i el tracte igualitari a dones i homes,
de les diferències salarials entre directius i treballadors, del respecte al medi
ambient, etc.?
Que els aspectes socials quedin reservats a uns mínims legals, per si mateixos limitats, i a la voluntarietat, com
propugnen les disposicions de la Unió
Europea sobre responsabilitat social, no
és suﬁcient. El que és voluntari és fàcilment relegat davant de la prevalença
del beneﬁci monetari en els moments
de diﬁcultat o davant de la mirada no
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atenta del ciutadà, per motius diversos.
Per evitar-ho, ha d’existir un compromís seriós de l’organització per respectar els valors morals, socials i ambientals com a metes, complementat amb
els mecanismes d’informació i control
de la societat. Qui actuï de manera no
acord amb l’exigible i manifestat per
ell mateix ha de quedar en evidència
davant de la societat, que en un marc
democràtic és qui ostenta l’última paraula, apropant-se o allunyant-se d’una
organització prestatària de productes i
serveis.
Moltes empreses no són alienes a aquest
plantejament i ja s’ha realitzat un ampli
treball previ. Les empreses que protegeixen la seva reputació, i especialment les empreses globals, han tingut
en compte el seu possible desmesurat
afany pel beneﬁci i han reaccionat. Mitjançant etiquetes en els seus productes,
sistemes de gestió (EMAS, ISO, OHSAS,
EFQM…), codis de conducta, memòries
de triple base (GRI)..., volen demostrar
que també es preocupen pel bé comú
actuant de manera socialment respon-

Que els aspectes socials
quedin reservats a uns
mínims legals, per si mateixos limitats, i a la voluntarietat, com propugnen les disposicions de la
Unió Europea sobre responsabilitat social, no és
suﬁcient

sable. L’únic inconvenient és que tots
aquests instruments són voluntaris.
És evident que els qui actuïn de manera social, ecològica, democràtica i solidària, hauran de gaudir d’avantatges
competitius davant dels asocials i els
immorals. Veurem canvis substancials
en aquesta direcció en els propers anys
perquè la crisi ho està accelerant. Algunes de les nostres millors escoles de
negocis que havien estat bastant allunyades de plantejaments propers a la
economia del bé comú han iniciat canvis substancials per al desenvolupament
de nous sistemes de comptabilitat en
aquesta línia i l’enriquiment moral i social dels seus alumnes. S’ha de destacar
en l’àmbit europeu el ressorgiment amb
força del moviment Attac, constituït per
un col·lectiu d’empreses compromeses
en el desenvolupament d’un sistema de
mesurament del balanç del bé comú.
L’any 2013 aquest col·lectiu ha estat
format per centenars d’empreses que
han desenvolupat la seva versió 3.0 del
model, que ha passat dels cinquanta indicadors inicials de la seva primera versió als disset actuals a ﬁ d’aconseguir la
màxima viabilitat i visibilitat del sistema de mesurament. A manera de síntesi, el model analitza el comportament
de l’organització davant de cinc valors
essencials: dignitat humana (qualitat
del lloc de treball i igualtat, promoció
de la salut i comportaments saludables,
signiﬁcat social del producte/servei,
compliment d’estàndards de l’OIT…),
solidaritat (repartiment just de la càrrega de treball, desenvolupament de vies
de cooperació internes i externes, gestió
ètica i aportació al bé comú…), sostenibilitat ecològica (promoció del com-
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portament ecològic, control de recursos
energètics i hídrics, impacte ambiental
positiu…), justícia social (remuneració
equitativa i justa sense discriminacions, limitació de guanys…) i participació/transparència (democràcia interna,
transparència social, participació en la
presa de decisions...).
Aquests valors són avaluats amb indicadors respecte als cinc grups d’interès
següents: treballadors, proveïdors, ﬁnancers, clients i usuaris i àmbit social. La inclusió transversal en el model
d’aspectes relatius a les condicions de
treball denota la importància de la prevenció integral en aquest nou enfocament del balanç del bé comú en aquesta nova era que s’inicia.

1. 5. Conclusions
Tot el que hem parlat en aquest capítol podríem resumir-ho en els punts següents:
a) La bona administració dels recursos
és essencial per a l’èxit empresarial. Els
costos de les deﬁciències, els errors i les
inoperàncies són immensos en les organitzacions i solen estar descontrolats.
Els accidents i altres danys derivats del
treball són costos molt considerables
i poden tenir repercussions desmesurades i, ﬁns i tot, transcendentals per
al futur de l’organització. És necessari
avaluar-los per iniciar el procés de control de costos amagats i assumir una
actitud responsable cap a les persones
i l’organització.
b) La gestió dels sistemes integrats:
qualitat, PRL i medi ambient, és fona-

mental perquè aporta beneﬁcis notoris,
tant socials com econòmics, que cal evidenciar. És necessari buscar el consens
intern en les organitzacions per al mesurament dels beneﬁcis directes de l’acció
preventiva i les utilitats socials generades. En aquest sentit, es plantegen
dos objectius. El primer és integrar els
costos d’accidents/incidents en la gestió habitual de la PRL. Aquest objectiu
s’ha de plantejar des de la perspectiva
que el sistema de càlcul de costos compleixi una sèrie de requisits bàsics com:
que sigui simple, realista, consensuat,
integrable, basat en mètodes i conceptes econòmics contrastats, i adaptable a
cada realitat empresarial. El segon objectiu és el de calcular la rendibilitat de
l’acció preventiva, també des de la perspectiva de la millora de la productivitat
i la competitivitat. En aquest càlcul cal
tenir en compte una sèrie de premisses,
entre les quals destaca, de manera clara, el fet que el càlcul de costos en la
gestió preventiva implica classiﬁcar els
costos en tangibles i intangibles.
En l’estimació dels costos intangibles
és inevitable que d’alguna manera es
quantiﬁqui el que és qualitatiu, per
la qual cosa serà imprescindible l’ús
d’indicadors i/o escales adaptables. En
aquests indicadors o escales cal treballar amb molta cura per evitar establir
interrelacions poc coherents o poc manejables. Els indicadors han de reﬂectir aquells aspectes més rellevants i
mesurables sobre la base de les actuacions prioritàries desenvolupades i les
millores esperades. D’altra banda, s’ha
d’evitar, costi el que costi, que es pugui
desvirtuar el càlcul de costos des de la
perspectiva empresarial economicista.
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Per això, el sistema de càlcul de costos
ha de disposar de bases sòlides, reconegudes i que no ofereixin esquerdes en
el seu plantejament bàsic, i que la part
social estigui degudament integrada.
c) El marc reglamentari en prevenció
de riscos laborals preveu l’obligació
d’incorporar el component econòmic
en els seus tres instruments essencials:
el Pla de Prevenció, l’avaluació de riscos i la planiﬁcació preventiva. Això
s’hauria de realitzar integrant els principis d’eﬁciència en la gestió empresarial mitjançant l’anàlisi cost-beneﬁci de
l’acció preventiva.
d) La integració en l’anàlisi cost-beneﬁci dels aspectes econòmics i socials determina la necessitat de models unitaris
d’avaluació que facilitin la interrelació i,
ﬁns i tot, la correlació matemàtica entre
algunes variables i els seus indicadors
consegüents. Això facilita la compren-

El trànsit a la nova “era”
que s’està iniciant i que
consisteix en el fet que
el beneﬁci econòmic empresarial deixarà de ser
l’indicador per antonomàsia de l’èxit empresarial
per deixar pas a una major
valoració de les utilitats
socials generades per les
organitzacions, obre noves
perspectives.

sió de com les actuacions i inversions
realitzades incideixen en els èxits assolits.
e) La inversió preventiva ofereix rendiments creixents sempre que s’actuï
estratègicament i de manera acurada
sobre els valors intangibles dels components organitzacional i humà. Aquesta
relació ha de permetre l’increment gradual del nivell d’excel·lència preventiva
a un cost cada vegada menor.
f) El trànsit a la nova “era” que s’està
iniciant i que consisteix en el fet que el
beneﬁci econòmic empresarial deixarà
de ser l’indicador per antonomàsia de
l’èxit empresarial per deixar pas a una
major valoració de les utilitats socials
generades per les organitzacions, obre
noves perspectives perquè la prevenció
adquireixi més dimensió i importància
en els nous balanços de l’economia del
bé comú. Hi ha molt camí per recórrer,
però hi ha llums que marquen l’horitzó.
Assumim que uns costos elevats de la
no-prevenció generen a les organitzacions, a part de greus danys personals
i socials:
- la pèrdua de conﬁança de les persones i la pèrdua constant de capital
intel·lectual,
- la falta de salut de les empreses, la
pèrdua de reputació i la pèrdua constant de competitivitat, i
- la desaparició inexorable de moltes
empreses que podrien haver perviscut si haguessin actuat amb principis
d’eﬁciència i respectant valors morals i
socials.
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valoración; NTP 912 Productividad y
condiciones de trabajo. Indicadores; NTP
983-985 Análisis del coste-beneﬁcio en la
acción preventiva. I eines de la prevenció / calculadors: Cálculo de los costes de
la siniestralidad.
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La metodologia Behavior Based Safety
(BBS) o seguretat basada en la conducta és molt coneguda en el món anglosaxó, sobretot en la indústria pesant
(petrolieres, energètiques, acer, etc.).
No obstant això, a Espanya està passant desapercebuda per al món de la
prevenció. En el fons, és donar un salt
del paradigma mecanicista en què ens
trobem encara (el concepte lloc de treball tan obsolet en l’actualitat està molt
vigent en la legislació espanyola) a un
paradigma sistèmic que inclogui un univers més ampli que permeti entendre i
actuar sobre les conductes insegures i,
per tant, sobre els accidents. BBS ens
hi ajuda.

2.1. La conducta insegura
com a origen de la sinistralitat
laboral.
Ja fa bastants anys que se sap que la conducta insegura està darrere de la sinistralitat. El 1930, Herbert Heinrich assegurava
que “la majoria dels accidents, malalties
i ferides en el lloc de treball són directament atribuïbles a fracassos de l’home o
a les accions insegures dels treballadors”.
Amb aquesta conclusió s’explica que la
majoria d’estudis sobre l’accidentalitat laboral comencessin a centrar la seva atenció no només en els aspectes tècnics que
envolten l’accident laboral, sinó també
en la interfície del treballador i els seus
comportaments insegurs. És a dir, com a
mínim des del 1930, la conducta segura
i/o insegura1 havia de ser l’eix central de
la prevenció.
1.

I així ha estat, com a mínim, en l’àmbit
de la investigació, ja que hi ha un gran
desenvolupament cientíﬁc (articles, investigacions, llibres, etc.) que ens ho
conﬁrma. Tanmateix, els investigadors
no han desenvolupat gaires mètodes
d’intervenció. Es coneix quin és el problema, però no està clar com s’ha de
solucionar.
Aquestes investigacions s’han realitzat
fonamentalment des de la psicologia
cognitivoconductual, però per ser justos hem de dir que també han estat
abordades per altres especialitats; tot i
que la meva opinió és que han tingut
poc èxit (per no parlar de la psicoanàlisi). Així, per exemple, la psicologia de
la personalitat va arribar a aﬁrmar que
hi ha persones amb una major tendència a accidentar-se i que semblaria raonable concloure que existeix un determinat perﬁl psicològic d’un treballador
“insegur”. Tanmateix, no hi ha una evidència cientíﬁca que sustenti aquesta
hipòtesi i s’interpreta com a efecte de
l’atzar. La teoria de la propensió es fonamenta en el fet observat que la majoria d’accidents els pateixen una minoria
de treballadors. No obstant això, com
indica Miguel Siguán, “no pretenem dir
que no sigui veritat que certes persones
siguin més propenses a patir o provocar
accidents que d’altres, sinó que demostrar-ho estadísticament és més difícil del
que sembla a primera vista” (SIGUÁN,
M., 1981, p. 35). A més, la majoria dels
estudis realitzats dins d’aquesta perspectiva han resultat decebedors ja que,
en realitat, les persones que han tingut

Cal assenyalar que una conducta insegura no només la pot cometre el treballador; de vegades ni
tan sols la comet la persona accidentada. Aquest comportament el pot tenir diferents protagonistes
laborals: comandaments, companys, treballadors, etc.
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diversos accidents no presenten en un
examen psicològic perﬁls signiﬁcativament diferents d’altres que no n’han
patit cap (WHITLOCK, G.H.; CLOUSE,
R.J. I SPENCER, W.F., 1963).
I per anar centrant-nos i tancant aquesta perspectiva “personalista” d’estudi,
cal assenyalar que encara que la literatura cientíﬁca determinés –cosa que
no fa– que hi ha un perﬁl psicològic
d’“alta sinistralitat”, la intervenció es
veuria, sobretot, abocada a la selecció
de personal prèvia a la incorporació a
les empreses o llocs de treball. Aquest
fet portaria a una eugenèsia de treballadors segurs, cosa que, ara per ara, està
dins de l’àmbit de la ciència-ﬁcció i implicaria inqüestionables conﬂictes ètics
i legals.
Per això, abans de parlar d’intervenció,
val la pena parar-nos a comentar els resultats més importants en el model explicatiu del comportament insegur

2. 2. Per què es produeixen les
conductes insegures?
L’explicació de la causalitat de les conductes insegures és multivariable i s’ha
de tractar des d’un punt de vista sistèmic. Per seleccionar-ne les més impor-

L’explicació de la causalitat
de les conductes insegures
és multivariable i s’ha de
tractar des d’un punt de
vista sistèmic.

tants, segons la nostra opinió, ens hem
ﬁxat en la capacitat de canvi que es pot
produir en aquesta variable després de
la intervenció. Altres variables com el
gènere (s’accidenten més els homes que
les dones) les hem descartat per aquest
motiu.
- Conﬂicte entre seguretat i comoditat. Com diu Frank Bird (BIRD, F.,
1974), les persones tenim unes necessitats de seguretat, però alhora
volem cobrir altres necessitats que
entren en conﬂicte amb les primeres. Així, el desig d’estalviar temps i
esforç, guanyar en benestar, atreure
l’atenció dels companys, actuar de
manera independent i guanyar-se
l’acceptació dels altres, són necessitats que els treballadors intentaran cobrir encara que, de vegades,
entrin en conﬂicte amb la necessitat de seguretat. Per aquest motiu,
pensem que la intervenció ha d’anar
orientada a tornar “còmode” allò
que és “segur” i “incòmode” allò
que és “insegur”. És a dir, a reforçar
les conductes segures i extingir les
insegures.
- Conducta organitzacional. El comportament durant la jornada laboral
no és espontani. Es regeix per normes, mètodes i usos (escrits o no).
Per aquest motiu, hauríem de saber:
* Què és el que fan els comandaments directes dels treballadors
quan observen conductes segures
i insegures en el treball diari? Ells
són els principals protagonistes
del canvi conductual.
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* Quin és el comportament dels
companys del treballador en el
moment que aquest comet actes
insegurs?
- Clima de seguretat que es “viu” a
l’empresa. És la percepció compartida
dels membres de l’empresa sobre la
resposta de seguretat de l’empresa.
Inclou el que l’empresa fa o no fa en
matèria de seguretat i salut en el treball, i el grau en què la prioritat és la
seguretat quan cal adoptar una decisió en què entra en conﬂicte amb
altres aspectes organitzatius.
- Sistema de contingències. La proporció entre el nombre de conductes
segures i insegures dependrà també
del sistema de contingències associat
a cada una d’elles. D’aquesta manera, si als comportaments insegurs segueixen conseqüències inadequades
com reforços (el més potent és el reforç social) o, ﬁns i tot, l’absència de
càstig (càstig entès des del punt de
vista psicològic, és a dir, com a elements que administrats rebaixen la
freqüència d’una conducta) i, a més,
al comportament segur se li associa
algun tipus de càstig, el resultat serà
una proporció més gran de conductes insegures que segures.
- Mecanismes d’aprenentatge. Molts
comportaments insegurs són apresos. La teoria de l’aprenentatge social
d’Albert Bandura ja ens indica que
l’aprenentatge vicari, observacional,
la imitació o modelatge, està darrere de la majoria dels comportaments
dels treballadors en les organitzacions. Les seves “formes de fer” no es

generen a les escoles d’aprenents o
instituts de formació professional.
Això és un mite. Els comportaments
dels nous treballadors són forjats per
la imitació dels més veterans una vegada que els primers s’incorporen al
mercat laboral. D’aquí que la cultura preventiva de les organitzacions
s’“hereti” de generació en generació
(i no sempre l’experiència és “bona
consellera” en matèria de seguretat
laboral).
- Treball “no conscient”. Fa anys es
creia que els petits automatismes
que realitzem tots els dies (conduir,
fer-se el cafè, afaitar-se, etc.) sense
realitzar un esforç cognitiu especialment signiﬁcatiu eren pocs. Les
últimes investigacions en psicologia
(John A. Bargh) han demostrat que
no només s’automatitzen processos
simples, sinó que també és possible
fer de manera automàtica processos complexos. Això en general és
bo per a l’ésser humà. Podríem dir
–exagerant una mica– que el cervell
humà està “pensat per no pensar”.
Per mantenir-nos descansats durant
tot el dia utilitzem el “pilot automàtic”, i el desconnectem i ens posem a
pensar en situacions noves com, per
exemple, en processos industrials
de manteniment correctiu; fora
d’aquests moments preferim posar
el “pilot”, com succeeix amb el manteniment preventiu. No obstant això,
hi ha un problema seriós: molts accidents greus i, ﬁns i tot, mortals es
produeixen en activitats rutinàries,
preventives, monòtones, que fan que
el treballador no estigui al cas del
que ha d’estar. L’automatisme és bo
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ja que el nostre cervell descansa, en
situacions simples o complexes, però
el més important és que no pot ser
utilitzat en situacions que comportin
perill intrínsec.
- Percepció del risc. És una de les variables més importants per determinar l’acceptació de risc per part del
treballador. Com més percepció de
risc, menor risc acceptat; i a l’inrevés:
com menys risc percebut, més risc
acceptat. La teoria homeostàtica del
risc de Gerald Wilde assenyala un
possible problema en aquest sentit,
semblant al principi d’una asserció
paradoxal: com més desenvolupament tecnològic i més avenços en la
seguretat (equips de protecció individual –EPI–, eines, proteccions), més
nombre d’accidents!! Això podria ser
degut al fet que el treballador assumeix o accepta una major dosi de risc
quan disminueix la seva percepció a
causa d’aquests avenços tecnològics.
Com deia Wilde, “si em dónes una
escala el doble de resistent i segura,
pujaré el doble d’alt”. És interessant
la discussió d’aquesta teoria des d’un
punt de vista ètic (o, ﬁns i tot, legal).
Seria adequat no informar els treballadors dels avenços tecnològics que
hagi adoptat l’empresa per tal que no
augmenti la seva acceptació de risc?
Legalment la resposta és clara: no.
Malgrat que no deixa de ser temptador, l’època del despotisme il·lustrat
va passar fa temps.
- Distància respecte al poder. Aquesta
variable, juntament amb quatre més,
constitueix el model cultural de Geert
Hofstede (2001). Serveix per expli-

car com els membres d’una organització accepten, i també esperen, que
el poder de l’organització sigui desigualment distribuït, o no. Si aquesta variable és alta, els treballadors
tendeixen a acceptar més les ordres
i a no posar-les en dubte ni discutir-les. La variable distància respecte
al poder ha estat molt estudiada en
relació amb la sinistralitat en aviació civil, però en sinistralitat laboral
no s’ha investigat prou. En treballs
futurs es podrà conﬁrmar o rebutjar
la hipòtesi que com més distància
respecte al poder, més sinistralitat
laboral. És a dir, els treballadors poden acceptar ordres de treball potencialment insegures no només per la
inestabilitat laboral existent o la por
a conseqüències negatives, sinó per
aquesta variable cultural d’acceptar
les ordres sense “dir ni piu”. D’aquí
que, tot i que no disposem de dades que contrastin aquesta hipòtesi,
considerem que és una variable que
hem de tenir en compte per explicar
la sinistralitat laboral.
En resum, és molt probable que un treballador tingui un accident a curt termini si sent o percep una alta incomoditat a l’hora de realitzar un treball de

Molts accidents greus
i, ﬁns i tot, mortals es
produeixen en activitats
rutinàries, preventives,
monòtones, que fan que
el treballador no estigui al
cas del que ha d’estar.
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manera segura i pot fer-lo més còmodament de manera insegura; si quan comet
aquest tipus de comportament insegur
no és sancionat ni hi ha cap disciplina
per part de l’empresa en aquest sentit;
si l’organització comunica, encara que
sigui de manera informal, la importància que té la rapidesa en detriment de
la seguretat; si el treballador, des que va
entrar a l’empresa, veu que els seus companys treballen d’aquesta manera inadequada, i a més es tracta d’un treball
rutinari i monòton; si accepta major dosi
de risc després de rebre uns EPI gairebé
“màgics”; i, ﬁnalment, si accepta les ordres dels seus superiors sense qüestionar
mai res.
Aquesta perspectiva sistèmica que hem
abordat supera el paradigma mecanicista que ha brillat durant tot el segle
XX. És molt important no atendre únicament la resposta de l’individu sense tenir en consideració l’ambient que
l’envolta. Partim d’una perspectiva psicosocial, en què coneixent l’existència
d’un risc adherit a qualsevol treball per

La metodologia BBS té
bastants anys de desenvolupament, sobretot en
l’àmbit anglosaxó i en
grans empreses multinacionals. Al nostre país no
està massa desenvolupada i és desconeguda per a
la majoria dels tècnics de
prevenció.

la seva pròpia naturalesa, serà la manera d’actuar de cada un dels estaments
de l’organització el que farà augmentar
la probabilitat d’assoliment del dany, tenint en compte que la causalitat ﬂueix
de manera descendent per efecte del
poder i la inﬂuència.

2. 3. Metodologia
Un cop hem desenvolupat en els punts
2.1 i 2.2 l’origen humà de l’accident i
les seves possibles explicacions, arribem a uns dels temes menys investigats
en psicologia. L’especialitat de la Psicologia del Treball i de les Organitzacions
ha utilitzat molt de temps i esforç per
dedicar-se a la psicologia descriptiva o
explicativa. És a dir, a descriure la realitat i a intentar saber per què passa. No
obstant això, s’ha oblidat substancialment la intervenció psicològica. Atès
que se sap per què passen els accidents,
la pregunta que assalta els professionals
és: I ara què fem per millorar o canviar
aquesta situació? Aquesta llacuna de
coneixement, al nostre parer, és deguda al marcat biaix universitari de la recerca. Cal recordar que les empreses no
paguen, en general, per explicacions,
sinó per solucions.
Una metodologia relativament desconeguda que pot intervenir en aquesta
qüestió és la metodologia Behavior Based Safety (BBS) o Seguretat Basada en
la Conducta (SBC) com a traducció de
l’anglès. Aquesta metodologia té bastants anys de desenvolupament, sobretot en l’àmbit anglosaxó i en grans empreses multinacionals (energia, petroli,
transport, indústria, etc.). Al nostre país
no està massa desenvolupada i és des-
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coneguda per a la majoria dels tècnics
de prevenció.

3. Registre de les conductes.
4. Modiﬁcació de les conductes.
5. Valoració de les conductes.

2.3.1. Abast
L’abast pot ser de dos tipus en general:
1. Projecte BBS. El desenvolupament
té un principi i un ﬁnal. És realitzat
de manera “aïllada” i en paral·lel al
sistema de gestió de la seguretat i
salut. Moltes vegades les organitzacions el tracten com si fos un curs de
formació o jornada de sensibilització
associat/da a una experiència pràctica, orientat com a formació/acció.
No obstant això, un cop que acaba
s’acostuma a oblidar en poc temps.
2. Procés BBS. Aquest és l’abast ideal.
No té un principi ni un ﬁnal, sinó
que és un procés recurrent seguint
el model de Deming. Aquest procés
es pot integrar dins del sistema de
gestió de l’empresa basat en OHSAS
18001:2007.
Allò ideal és que les empreses desenvolupin i integrin el procés BBS en la seva
gestió de la prevenció de riscos laborals
(PRL). Si al principi desconﬁen de la
metodologia o no entenen els seus mecanismes d’acció, potser és bo començar
per un projecte, encara que aquest ha
de continuar amb el procés.
2.3.2. Estructura
Els passos que cal seguir són:
1. Identiﬁcació de les conductes a
observar i anàlisi de variables contingents.
2. Observació de les conductes.

Aquests passos o etapes seguirien un
bucle o cercle de Deming: PFVA, és a
dir, planiﬁcar, fer, veriﬁcar i actuar. Això
implica:
• Planiﬁcar: Quines conductes cal
observar i com s’han d’observar?
• Fer: Observar les conductes, enregistrar-les i intentar modiﬁcar-les.
• Veriﬁcar: Han canviat les conductes?, es mantenen?
• Actuar: Tornar a identiﬁcar noves
conductes o decidir mantenir les anteriors.
Cada un dels passos té certa complexitat i no hi ha un manual únic que es
pugui seguir en tots els casos. En aquest
sentit, el consultor no deixa d’esdevenir
un “artesà” el saber fer del qual no només es basa en la ciència sinó també en
l’experiència. D’aquesta manera, aquest
professional ha de tenir a la “caixa
d’eines” mètodes d’avaluació del clima
laboral amb relació a la PRL, models de
registres per utilitzar, programes de capacitació d’observadors, metodologies
per saber quan triar entre conductes
molars o moleculars, etc.
2.3.2.1. Abans de començar
Abans de començar un procés BBS és
fonamental tenir en compte les variables següents:
- Les condicions de treball són les
adequades? És millor no començar
cap projecte BBS si les condicions
laborals tenen moltes deﬁciències
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en seguretat. És contraproduent que
s’exigeixi als treballadors un comportament segur quan les instal·lacions
de l’empresa no tenen uns mínims
estàndards de seguretat assolits.
- La conducta insegura que es determini com a objectiu que cal modiﬁcar, es pot realitzar de manera
correcta? Encara que resulti evident,
cal assenyalar que no es pot exigir
complir, per exemple, la conducta
de portar EPI si aquests no han estat
lliurats als treballadors.
- La conducta segura és coneguda
per tots els treballadors? Saben quina és la manera correcta de treballar? Tot i que l’absència de formació
no sol estar darrere de la sinistralitat
laboral, hem d’assegurar-nos que la
conducta insegura no té el seu origen en una absència formativa.
- Són clares les regles del joc? El treballador sap quin és el règim disciplinari a l’empresa relacionat amb la
seguretat laboral?
Si aquestes variables són positives, llavors podem començar a plantejar-nos
un projecte/procés BBS.
2.3.2.2. Identiﬁcació de
conductes
Hem d’identiﬁcar quin tipus de conductes observarem en l’etapa posterior. Hi
ha diferents classiﬁcacions i també diferents “mines o jaciments” de conductes:
1. Classiﬁcació de conductes:
a. Conductes moleculars vs.
molars.
b. Conductes directes i indirectes.

2. Jaciments de conductes.
CONDUCTES MOLECULARS VS.
MOLARS
Les conductes molars solen ser genèriques; per exemple: “Utilització d’EPI”.
Dins d’aquesta forma d’escriure el comportament, hi ha nombroses subconductes: sabates, ulleres, etc. Per contra,
les conductes moleculars són molt concretes; per exemple: “Utilitzeu sabates
de seguretat per caminar per la zona
d’encaixat”. Alguns dels avantatges de
les molars respecte a les moleculars és
que tenen més facilitat de poder trobar algun exemple durant l’observació,
ja que és un rang molt ampli; també
donen més facilitat per manejar estadístiques. D’altra banda, les conductes
moleculars són més discretes però més
fàcils de veure, ja que són més concretes i no s’entra en discussió sobre si es
compleix o no.
A més, cal assenyalar que la forma
d’escriure la conducta sempre serà en
positiu. Per tant, no hem d’escriure:
“NO utilització d’EPI”. I això, per què?
Perquè quan realitzem l’observació ens
ﬁxarem, sobretot, en el seu compliment
correcte, reforçant la seva ocurrència
(més endavant veurem com). Evidentment, també observarem el seu incompliment i en cas que passi, actuarem,
però hem de recalcar el compliment
correcte.
CONDUCTES DIRECTES I INDIRECTES
Podem distingir entre conductes directes, molt properes a la possibilitat
d’accidentar i fonamentalment comeses
per l’accidentat o possible accidentat, i
conductes indirectes o també anomena-
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des inapropiades, que no estan directament relacionades amb la possibilitat
d’accidentar però que són el “caldo de
cultiu” de conductes directes; per exemple, donar prioritat a la rapidesa davant
de la seguretat a l’hora de realitzar un
treball intrínsecament perillós.
JACIMENTS DE CONDUCTES
La primera pregunta que ens fem a
l’hora d’identiﬁcar conductes és d’on
n’obtenim informació. En general es
pot obtenir informació de dues fonts:
a) Anàlisi de l’accidentalitat. Aquesta
anàlisi pot oferir-nos “pistes” sobre
quin tipus de comportaments estan
darrere dels accidents que s’han produït a l’empresa. És fàcil que hi trobem conductes molars. Per exemple,
si tenim que el 80% de les baixes per
accident laboral es produeixen per
sobreesforços, aquests probablement
estiguin descrits de manera genèrica en les investigacions d’accidents.
Serà difícil que el sobreesforç s’hagi
produït en una mateixa màquina o
realitzant un moviment concret; si
això fos així, tindríem comportament
molecular, però tornem a dir que és
difícil trobar aquestes dades.
A més, a l’hora de realitzar aquest
estudi, hauríem d’investigar també
els incidents. L’experiència ens diu
que, en contra del sentit comú, les
empreses amb prou feines investiguen els incidents perquè és difícil
trobar-ne la identiﬁcació (això és així
fonamentalment perquè l’incident
no deixa rastre, no hi ha comunicat
d’assistència mèdica ni baixa laboral).

b) Tempesta d’idees. Una altra manera de trobar dades és preguntant
directament. Si treballem amb un
comitè de BBS, format per persones amb experiència a l’empresa,
ens poden aportar molta informació. En aquest punt és on hi ha més
discrepància entre els consultors de
BBS: qui són les persones que participaran en el projecte/procés BBS?
La tradició nord-americana tendeix
a defensar que els participants siguin els treballadors mateixos i que
l’observació i intervenció sigui company/company. Nosaltres preferim
que es comenci a treballar a través
dels comandaments directes, assenyalant que no diem intermedis sinó
directes. Interessa que participin els
comandaments que puguin observar
comportaments de manera directa
(aquests són els que més capacitat
d’inﬂuència tenen).

2.3.2.3. Full de registre
Una vegada que ja tenim identiﬁcades les conductes, i abans de passar a
l’apartat següent d’observació, hem de
decidir si utilitzarem fulls de registre o
no. Hi ha organitzacions saturades de
papers que fugen d’haver d’omplir més
formats. En la nostra opinió això no és
el més adequat. Si no s’utilitza full de
registre, quan es torni a reunir el comitè BBS assessorat pel consultor és probable que s’hagi oblidat la informació
que havia de recollir. Aquests fulls de
registre han d’incloure els apartats següents:
- Conductes que cal observar.
- Model A-B-C
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• Antecedents. Què passava, qui
hi era present, etc., abans de succeir el comportament.
• Quina va ser la forma concreta
de la conducta segura/insegura.
• Quines conseqüències va tenir
la realització d’aquesta conducta
segura/insegura.
- Què vam fer nosaltres davant de la
conducta. Es va reforçar? Es va cridar l’atenció?
Cal assenyalar que altres consultors
inclouen en els fulls de registre apartats relacionats amb les condicions de
treball: il·luminació, soroll, etc. Això,
al nostre parer, és un error perquè per
determinar aquestes condicions sempre
estaran les avaluacions de riscos o inspeccions de seguretat. Incloure aquests
aspectes desvirtua l’objectiu del procés
BBS. Aquest ha de ser únicament un objectiu comportamental.
2.3.2.4. Observació de conductes
Una vegada que ja tenim identiﬁcades
les conductes i està en el nostre poder
el full de registre, hem de planiﬁcar
com farem les observacions. Hem de
ser conscients que la conducta que observarem no serà la conducta real que
es produeix quan no hi som presents.
És impossible observar la conducta
real perquè la mera observació fa que
aquesta conducta estigui condicionada.
Per minimitzar aquesta variable, que
podem anomenar error de l’observador,
hi ha diferents mètodes:
- Observar sempre. Aquest és el mètode que utilitzen els programes de
televisió anomenats reality. Els participants d’aquests programes són

observats les vint-i-quatre hores del
dia. A l’inici del concurs, la conducta
és menys real que quan ja han passat jornades. Aquest exemple portat a
l’empresa és possible només quan hi
ha càmeres de gravació permanent.
Si això és així, només hem de triar
la “ﬁnestra o ﬁnestres d’observació”
que siguin més apropiades; per
exemple, revisar les gravacions realitzades en un moment determinat de
la jornada. Els avantatges d’aquest
mètode són diversos: minimitzar la
inﬂuència de l’observador i mesurar
fàcilment l’ocurrència de les conductes. Els desavantatges són també diversos: a l’hora d’intervenir i intentar
modiﬁcar un comportament insegur,
no es faria de manera immediata. En
molts casos també hi ha una gran
diﬁcultat per instal·lar aquest tipus
de càmeres: cost, treballs en la ubicació, privacitat, etc.
- Observar de manera contínua per
part dels comandaments directes.
Aquests, pel fet de treballar en contacte directe amb els empleats, poden observar les conductes quan ocorren. És semblant al mètode anterior.
El problema és que el comandament
directe, a més d’observar, també ha
de treballar i en moltes ocasions
s’oblida de realitzar l’observació. Per
evitar això es pot escollir el mètode
de “ﬁnestra d’observació” o mètode
d’intervals, encara que en aquest últim cas els temps són menors. Com
menys temps dediquem a observar,
menys probabilitat de veure la conducta (sobretot si la conducta és molecular).
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- Observar ﬁns que es registri una conducta de cada una de les identiﬁcades.
Aquí no existeix ﬁnestra d’observació.
El comandament directe observa de
manera contínua ﬁns a omplir un
full de registre.

més ﬁnestra d’observació, millor mesura. Si no disposem d’aquesta possibilitat,
el que ens resta fer és inferir resultats o
mesurar percepcions dels participants
(aquest últim mètode sempre es pot utilitzar tot i que és el més inexacte).

- Realitzar l’observació algú extern
al procés. Per exemple, el tècnic de
prevenció o un consultor contractat per al procés. El comportament,
en aquest cas, serà el menys real de
tots, i el nivell d’intervenció serà el
de menor impacte.

2.3.2.6. Modiﬁcació de conductes
Fins ara hem resumit com identiﬁcar
conductes, com observar-les, com utilitzar fulls de registre i com mesurar
els comportaments. No obstant això, el
més important del procés BBS és modiﬁcar aquestes conductes amb un únic i
doble objectiu: augmentar les conductes segures i disminuir les conductes insegures. Cal recordar que l’objectiu és
aquest. En el fons, disminuir la sinistralitat. L’objectiu de BBS no és fer profundes tesis doctorals.

- Mètode dels productes permanents.
S’utilitza quan les conductes deixen
evidència física en forma de producte
durador. Per exemple, EPI sol·licitat
per un treballador durant un mes. El
producte durador seria el justiﬁcant
de lliurament de l’EPI (encara que,
generalment, la majoria de les conductes que esperem identiﬁcar no
deixaran productes permanents).
En tots els casos, és clar, és obligatori
informar del procés d’observació als
treballadors.
2.3.2.5. Registre de les conductes
El registre de les conductes mitjançant
els fulls de registre és necessari, com ja
hem vist, per realitzar el seguiment adequat. Però també és fonamental per poder mesurar, per saber si la freqüència
d’aquestes conductes augmenta o disminueix. Segons el mètode d’observació
que triem, podrem mesurar millor o pitjor. Evidentment, el mètode d’observar
sempre mitjançant càmeres és el millor
per mesurar (encara que potser no per
intervenir). Podem concloure que com

Per aquest motiu, els comandaments directes han de saber contestar aquestes
dues preguntes:
- Què faig quan observo una conducta insegura?
- Què faig quan observo una conducta segura?

Els comandaments han de
saber fer que altres facin
i, a més, que vulguin ferho. I aquest saber fer que
altres facin inclou el saber
fer que altres ho facin de
manera segura.
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Per començar a contestar aquestes dues
preguntes, hem de recordar el primer
principi del comandament: els comandaments han de saber fer que altres facin i, a més, que vulguin fer-ho. I aquest
saber fer que altres facin inclou el saber fer que altres ho facin de manera
segura. Per aconseguir-ho, el més habitual és dotar els comandaments de les
competències de lideratge necessàries
per assolir aquest objectiu. En el mercat hi ha tota una veritable varietat de
programes formatius en aquesta línia:
assertivitat, negociació, comunicació,
treball en equip, persuasió, motivació,
etc. El millor, des de la nostra experiència, és analitzar prèviament aquelles
competències que cal desenvolupar i no
utilitzar programes genèrics.

2.3.3. Valoració del programa
El principal criteri per valorar qualsevol
programa d’intervenció és una comparació de l’abans i el després. Això, en el
nostre cas, és comparar l’accidentalitat
abans i després d’haver implantat el
BBS. El raonament que ens farà pensar
que aquesta implementació ha de ser
positiva és el següent:
- Si el 90% dels accidents ocorren
per conductes insegures.
- Si identiﬁquem les conductes insegures que estan darrere d’aquests
accidents.

- Si modiﬁquem aquestes conductes
insegures i les convertim en segures.
- Si, a més, reforcem les conductes
segures perquè augmentin la seva
freqüència.
El resultat haurà de ser una reducció
de l’accidentalitat. I si, a més, això es
manté en el temps, incloent el procés
en el propi sistema de gestió de seguretat i salut en el treball, haurem millorat substancialment els resultats de
sinistralitat laboral i aconseguirem un
canvi permanent en la cultura preventiva de l’empresa. Ara bé, potser això no
ho podrem demostrar cientíﬁcament a
causa de la multitud de variables que
inﬂueixen en l’accidentalitat. Imaginem
que durant el procés BBS l’empresa
canvia d’ubicació, de centre de treball, compra noves màquines, realitza un
ERO, es canvia de servei de prevenció
aliè, etc. Mai sabrem si les diferències
d’abans i després del BBS són degudes
o no a la seva incorporació. No obstant això, després d’haver implantat el
BBS en nombroses empreses, en cap
d’elles el resultat no ha estat negatiu.
Sempre hi ha hagut una disminució
de l’accidentalitat (ﬁns i tot amb grans
avenços en aquest sentit). Però que el
“responsable” d’aquesta disminució sigui el BBS o no, no podem aﬁrmar-ho,
ni tampoc en quina mesura, encara que
sempre han estat resultats reeixits i esperançadors.
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3.1. Salut i benestar
Fa seixanta anys que l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) va deﬁnir la
salut com “l’estat de complet benestar
físic, mental i social, i no sols l’absència
d’afeccions o de malalties”.
Per extensió, la salut mental es deﬁneix
com “l’estat de benestar emocional i
psicològic en el qual un individu pugui
utilitzar les seves capacitats cognitives
i emocionals, funcionar en societat i
resoldre les demandes ordinàries de la
vida diària” (ﬁgura 3.1).
Enguany, per primer cop a la història,
s’ha establert com una prioritat sanitària “la millora del benestar de la població” com a part integral de la nova
estratègia sanitària d’Europa 2020.

3.2. Factors psicosocials i les
seves conseqüències
Al seu torn, l’Organització Internacional del Treball (OIT) ha celebrat aquest
any el Dia Mundial de la Seguretat i la
Salut en el Treball (28 d’abril) amb la
publicació d’un informe titulat La prevenció de les malalties professionals.
Les malalties professionals, a conseqüència de les quals es calcula que
moren cada any 2,34 milions de persones al món, es deﬁneixen com “el grup
de trastorns i malalties que es contreuen com a resultat de l’exposició a
algun factor de risc relacionat amb el
treball”. En aquesta classiﬁcació es troben els habituals riscos físics per a la salut (lesions físiques) i, ara també, amb
una tendència creixent any rere any, els
trastorns musculoesquelètics i els tras-

Figura 3.1. Un model de salut mental

Font: Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo de l’Organització Internacional del
Treball
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torns mentals (altrament denominats la
pandèmia oculta) com a malalties professionals emergents.
Segons aquest informe de l’OIT, els
trastorns musculoesquelètics (com ara,
per exemple, el dolor crònic) i l’estrès
laboral, com a principal manifestació
dels denominats mentals, són, ara per
ara, els trastorns més comuns dins de
la Unió Europea i els que generen més
preocupació, no només per les seves
conseqüències sobre la salut de les persones, sinó també per l’elevat cost que
generen (tractament, rehabilitació, absentisme) a les empreses, als governs i
a les persones afectades.
D’una banda, el sistema musculoesquelètic està format per teixits: músculs,
tendons, lligaments, cartílags i ossos,
distribuïts de manera similar en les diferents parts de l’organisme com són el
coll, l’esquena, les extremitats superiors
i les inferiors... Per tal de mantenir tots
aquests teixits en bones condicions es
fa necessària la utilització adequada de
tot el sistema musculoesquelètic.

D’altra banda, els trastorns mentals són
l’altra de les conseqüències cròniques
dels factors psicosocials i organitzatius
del treball. Amb l’estrès professional al
capdavant, són els trastorns amb més
impacte social i econòmic per a la comunitat.
Els factors psicosocials del treball es
deﬁneixen com aquells aspectes de
l’organització del treball, de la realització de les tasques i la seva distribució,
així com de les relacions personals que
s’estableixen per a la realització de la
feina, que incideixen en la pròpia percepció de benestar i que poden contribuir a l’aparició d’estrès en la persona.
Taula 3.1. Alguns dels símptomes que es
manifesten amb l’estrès
Dolors d’esquena o cintura
Diﬁcultat per dormir
Dolor muscular a cara, coll o braços
Disminució del desig sexual
Mal de cap
Molèsties abdominals

Tot i que se sap que els trastorns musculoesquelètics no tenen un únic factor
causal, cada cop més es demostra la
inﬂuència dels factors psicosocials en
l’aparició d’aquest tipus de trastorns.

Restrenyiment o diarrea

La major part de les malalties musculoesquelètiques produeixen molèsties,
dolor local i restriccions de la mobilitat,
de manera que afecten la qualitat de
vida de les persones durant tot el seu
cicle vital. Els músculs són la localització més freqüent del dolor.

Palpitacions

Dolor o opressió en el pit
Suor abundant
Trastorns a la pell
Mareig o fatiga
Tremolor muscular (parpelles, llavis, etc.)
Diﬁcultat per respirar
Font: B. Moliner
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Suﬁcients evidències revelen que les
situacions de pressió psicosocial dins
de les empreses (fonamentalment derivades dels factors psicosocials així
com de diferents formes de violència en l’organització com ara el mobbing, el bulling, l’assetjament sexual o
l’assetjament psicològic) repercuteixen
directament en la salut dels treballadors i fan augmentar els problemes
d’ansietat, depressió i el consum de
drogues. Així mateix, són un important
factor de risc en l’aparició de patologies cròniques cardíaques, digestives i
musculoesquelètiques, alhora que incideixen directament en l’augment del
risc de suïcidi.

3.3. Situació actual
No és a causa de l’atzar, doncs, que
l’Agència Europea per a la Seguretat i
la Salut en el Treball (EU-OSHA) hagi
centrat el seu últim sondeig d’opinió
(European Opinion Poll on Occupational Safety and Health, publicat el maig
del 2013) precisament en l’estrès laboral. Els resultats obtinguts d’aquesta
enquesta indiquen que la meitat dels
treballadors europeus (51%) percep
l’estrès laboral com a habitual en el seu
entorn de treball.

4. Manca de suport per part de responsables i/o companys
5. Escassetat de control en les pròpies pautes de treball
Malgrat l’elevada incidència de l’estrès
laboral i les seves conseqüències sobre
la salut dels treballadors, i tenint en
compte la tendència creixent que segueix, ambdós estudis esmentats (de
l’OIT i l’EU-OSHA) conclouen que no
és adequadament tractat; o, encara pitjor, que ni tan sols es fa res respecte a
això! És a dir, que no hi ha programes,
en la majoria d’empreses, per detectar
els anomenats riscos psicosocials ni, en
la pràctica totalitat, per fer-hi front.
Afegit a això, no es té especial consciència de les malalties la causa de les quals
és el treball: generalment es reconeixen
com a malalties comunes, si bé haurien
de ser considerades com a malalties
professionals.

Segons l’enquesta, els motius que generen aquest estrès laboral són, per ordre
d’incidència:

Més encara, la tendència habitual de les
empreses, ﬁns i tot dels governs, es basa
en polítiques dirigides al tractament i la
rehabilitació, en lloc de dedicar-les a la
prevenció, que resultaria molt menys
costosa i molt més eﬁcaç per a tothom.
D’altra banda, sorprèn que, malgrat
l’elevat cost que els accidents i les malalties laborals suposen per als països, les
empreses i les persones, se’n faci molt
poca difusió pública.

1. Precarietat laboral / reorganització de plantilles
2. Hores de treball / càrrega de treball
3. Assetjament laboral o intimidació
en el treball

Es dóna la paradoxa que en un entorn
de crisi global, en el qual precisament
caldria ser molt més eﬁcient en totes les
actuacions (poder fer més amb menys
recursos), es generen uns models productius, econòmics i socials que provo-
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quen uns pitjors efectes i riscos per a la
salut de les persones.
Fins i tot, en l’encara vigent Pla Nacional de Salut Mental 2009-2013 del
Govern central, s’explica que “en una
situació de depressió econòmica prolongada és probable observar taxes més
altes d’alcoholisme i drogoaddicció,
depressió, suïcidi i altres problemes de
salut mental”.
Arribats a aquest punt ens preguntem
què cal fer i què podem fer per afrontar
i, sobretot, per resoldre aquesta tendència creixent en l’entorn laboral dels trastorns causats pels factors psicosocials.
Amb referència a les empreses, cal que
disposin de polítiques i de procediments integrals de prevenció de la seguretat
i la salut, basats d’igual manera en les
necessitats de l’organització i dels treballadors, i que han de ser periòdicament sotmesos a revisió i avaluació.
Si parlem especíﬁcament de prevenció
de l’estrès, cal disposar d’una política de
salut mental que integri totes les fases
del procés del seu desenvolupament.
Parlem de prevenció a tres nivells:
• prevenció primària, dirigida a reduir i/o eliminar els factors que originen l’estrès i a promoure un ambient saludable i solidari (creació
d’entorns saludables i de xarxes de
suport);
• prevenció secundària, consistent en
la detecció i el tractament precoços
a través de programes de conscienciació i promoció d’estratègies de

Els factors socials i
culturals, en el nucli dels
quals hi ha la persona,
són tan importants o més
que els factors tècnics o
organitzactius.
control de l’estrès (programes de vigilància i promoció de la salut);
• i prevenció terciària, que implica la
rehabilitació i la recuperació de les
persones que han patit o encara pateixen problemes greus de salut provocats per l’estrès (assessorament i
ﬂexibilitat/facilitats en la reincorporació).
En particular sobre aquest últim punt,
val la pena incidir en la responsabilitat
de tothom (empreses, governs i societat en general) de tractar aquests tipus
de trastorns amb absoluta transparència i vèncer el model encara actual de
malalties que s’amaguen, de les quals
el pacient mateix se sent avergonyit de
patir-les, com si es tractés d’una feblesa
personal.
Aquestes fórmules, proposades en principi per a les empreses, poden ser igualment vàlides i extrapolades a nivell de
país i societat.

3.4. Cultura de la prevenció i
de la salut
Els models de desenvolupament estan
socialment determinats per l’elecció
d’estratègies de rendibilitat que cons-

85

El factor humà de la prevenció

titueixen models coherents dels factors
relacionats entre si: polítiques laborals,
organització del treball, sistemes de
formació...
Amb tot, però, per aconseguir millorar i
poder mantenir el benestar mental, físic
i social de les persones, es tracta d’anar
més enllà de les obligacions legals que
tenen, ara per ara, tant els governs com
les empreses.
A més de l’execució de mesures i accions
per millorar les condicions actuals de
seguretat i salut en el treball, s’han de
cercar alternatives per respondre en el
futur als nous problemes relacionats
amb la cura de la salut en un món
globalitzat.
Però per avançar en prevenció hem
d’entendre que les persones, les tasques, els equips i l’entorn constitueixen
uns sistemes dinàmics i interrelacionats, que han de ser gestionats com a
sistemes, i no només com a elements
per separat. I és que dues condicions
que poden ser segures per separat, juntes podrien no ser-ho, i viceversa.
En la prevenció, els factors tècnics i
els organitzatius són importants; però
igualment importants, ﬁns i tot més,
són els factors socials i culturals, en
el nucli dels quals hi ha l’individu, la
persona.
Els pensaments, els sentiments i els
comportaments, en deﬁnitiva totes les

Es requereixen polítiques
transversals i que integrin
la prevenció i la cura de
la salut com un recurs
productiu més.
variables psicològiques mesurables de
les persones, estan inﬂuenciats per les
altres persones. L’individu incideix en
la societat i la societat té incidència en
l’individu. Parlem de l’estreta relació
i el mutu complement entre el que és
humà i el que és social.
Fem referència a l’extensió de la cultura de la prevenció de riscos per tal que
penetri a la societat. Per desenvolupar i
consolidar la cultura de la prevenció a la
societat es requereixen polítiques transversals que superin diferents àmbits:
laboral, ocupació, salut, educació..., i
que integrin la prevenció i la cura de la
salut com un recurs productiu més.
Es tracta de generar, doncs, una cultura de la prevenció en el seu sentit més
antropològic1, és a dir, atenent a la manera concreta de viure d’un col·lectiu
social, als seus costums, a la interpretació de la vida que fa aquesta societat
i, ﬁns i tot, a les seves manifestacions
comportamentals.
El lloc de treball, en la seva condició de
subcultura tancada, constitueix un escenari únic per a la creació d’una cul-

1. Antropologia: Ciència que estudia els fenòmens culturals i la capacitat humana de produir-los.
Cultura: Valoració personal dels individus dins del grup, d’acord amb els seus coneixements i la
manera d’utilitzar-los.
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tura preventiva. Cultura en prevenció
i en salut com a proposta de construir
una actitud col·lectiva, la qual cosa
només es pot aconseguir amb un llarg
procés social el factor clau del qual és
el coneixement i l’accés a informació
objectiva i pertinent, que permeti formar una població més educada i més
preparada.

Cultura en prevenció i
salut com a proposta de
construir una actitud
col·lectiva permetrà
formar una població més
educada i més preparada.
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4.1. Introducció
Les empreses, per aconseguir la seva
supervivència, s’adapten constantment
a les necessitats i particularitats dels
temps que corren, i si són temps de crisi
com els actuals encara més. I si es tracta d’una crisi tan dura com la que estem
travessant actualment, resulta imprescindible. Parlant en termes darwinians,
la competència pels recursos limitats
porta a la lluita per l’existència, atès
que només sobreviuran els més forts i
més ben adaptats.
Aquesta situació condueix les empreses
a plantejar les seves estratègies competitives per afrontar situacions de crisi
com la que vivim i solen basar-se en la
reducció màxima de costos i en la diferenciació del producte. Tant en un tipus
d’estratègia com en l’altre, la prevenció
de riscos laborals com a element integrat en la gestió empresarial pot jugar
un paper crucial: en les estratègies de
reducció de costos, pel fet que controla
i redueix possibles costos derivats dels
incidents i accidents de treball; i en les

La prova que demostra
que les empreses del
nostre país no han deixat
d’invertir en seguretat
i salut laboral, tot i la
crisi econòmica, és la
disminució dels accidents
de treball, tant en
nombres absoluts com en
índexs d’incidència.

estratègies de diferenciació del producte, pel fet que aporta una millora en la
qualitat, la imatge de l’empresa i una
major productivitat.
No obstant això, la reducció de costos
implica que totes les partides pressupostàries de l’empresa es vegin qüestionades i s’ajustin al màxim, evitant
costos superﬂus, grans inversions i
qualsevol tipus de despesa que no sigui indispensable o no suposi un clar
retorn. Això representa que la despesa
de les empreses en matèria de prevenció de riscos laborals també pugui patir
ajustos econòmics? Evidentment que sí,
de la mateixa manera que s’apliquen a
qualsevol altre element de l’empresa i
seran de més o menys envergadura en
funció de la situació en què es trobi
l’empresa. Això vol dir que les empreses
estan deixant d’invertir en prevenció de
riscos laborals? No. Tal com comentem,
les empreses han de reajustar els seus
pressupostos per intentar moderar la
despesa, però també estableixen estratègies per intentar ser més competitius,
és a dir, com vendre més amb menys. I
en prevenció de riscos laborals no podem pretendre buscar fórmules inverses. En la matèria que ens ocupa, també
cal aconseguir fer més amb menys.

4.2. Reducció de la sinistralitat
laboral. Realitat o miratge?
La prova que demostra que les empreses
del nostre país no han deixat d’invertir
en seguretat i salut laboral, tot i la crisi
econòmica, és la disminució dels accidents de treball, tant en nombres absoluts com en índexs d’incidència. No obstant això, és habitual sentir de manera
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poc raonada i objectiva que la reducció
de la sinistralitat laboral està lligada a
l’actual conjuntura econòmica; que la
reducció dels índexs d’incidència en
aquesta matèria es deu a la reducció de
l’activitat econòmica i al menor nombre
de treballadors en actiu.
Algunes teories apunten que els dos factors evolucionen de manera paral·lela,
que en èpoques de creixement econòmic es produeix una major activitat
productiva, un augment de la població
ocupada i, per tant, una major probabilitat que ocorrin accidents derivats del
treball. Així doncs, seguint aquesta mateixa argumentació, en èpoques de recessió econòmica es redueix l’activitat
productiva, el nombre d’empleats i, per
tant, els accidents de treball.
En l’evolució temporal de la sinistralitat
laboral entren en joc diferents factors
que, tot i que estan íntimament relacionats, com la conjuntura econòmica, el
nombre de població afectada, les condicions d’ocupació, etc., posen en evidència conclusions interessants.
Per veure si la crisi econòmica, en termes de disminució de l’activitat productiva, està relacionada amb la disminució dels accidents, hem pres el producte
interior brut (PIB) com a indicador més
rellevant per mesurar l’activitat econòmica i el creixement econòmic, i l’índex
d’incidència com a indicador per mesurar l’evolució dels accidents de treball.
A continuació analitzem l’evolució
d’aquests dos indicadors al llarg del
transcurs de la crisi econòmica.

D’una banda, el producte interior
brut (PIB) mesura el resultat ﬁnal de
l’activitat de producció en un territori.
Des del punt de vista de l’oferta, el PIB
permet avaluar quina és l’aportació de
les diferents branques productives al
conjunt de l’economia (valor afegit brut
de l’agricultura, la indústria, la construcció i els serveis). En aquest apartat
analitzarem les variacions del PIB en les
diferents branques de l’activitat econòmica, des de l’any 2007 (any d’inici de
la crisi econòmica) ﬁns a l’any 2012 (últim any amb dades disponibles).
D’altra banda, l’índex d’incidència permet relacionar el nombre d’accidents de
treball amb el nombre de treballadors
aﬁliats amb les contingències cobertes.
Aquest és un sistema de seguiment de
la sinistralitat laboral més ajustat que
les xifres absolutes d’accidents de treball. En aquest apartat analitzarem
l’evolució de l’índex d’incidència (accidents de treball per cada 100.000 treballadors amb les contingències professionals cobertes) des de l’any 2007 ﬁns
a l’any 2012.
A més de tenir en compte l’evolució
d’aquests dos paràmetres, producte interior brut i índex d’incidència, hem volgut segregar la informació en els quatre
grans sectors de l’activitat econòmica
(agricultura, ramaderia, silvicultura i
pesca; construcció; indústria i serveis),
tenint en compte els paràmetres temporals escollits (del 2007 al 2012), amb
la ﬁnalitat d’evitar una possible inﬂuència d’un sector sobre els altres, com
s’apunta que podria passar en el cas de
la construcció (sector més castigat per
la crisi i considerat de més risc), i així

91

Crisi i prevenció de riscos laborals. Oportunitat o amenaça?

poder evitar el biaix que podria suposar
en les dades globals.
4.2.1. Evolució del producte interior
brut (PIB) al llarg de la crisi econòmica
Els indicadors de la conjuntura econòmica relatius al producte interior brut
de Catalunya, publicats per l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
mostren les variacions del PIB en les
diferents branques de l’activitat econòmica, des de l’inici de la crisi econòmica
l’any 2007 (ﬁgures 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4).

El producte interior brut del sector de
la construcció va passar de 23.596 milions d’euros l’any 2007 a 16.255 milions d’euros l’any 2012. La caiguda percentual del PIB del sector l’últim any
amb dades disponibles (2012) respecte
a l’any d’inici de la crisi (2007) ha estat
del −31,11%.
Figura 4.2. Producte interior brut (PIB).
Oferta. Sector de la construcció (període
2007-2012)
Producte Interior Brut (PIB) Oferta
Periode 2007 - 2012
Sector construcció

El producte interior brut del sector de
l’agricultura, ramaderia, silvicultura i
pesca va passar de 2.153 milions d’euros
l’any 2007 a 1.908 milions d’euros l’any
2012. Per tant, la caiguda percentual
del PIB d’aquest sector l’últim any amb
dades disponibles (2012) respecte a
l’any d’inici de la crisi (2007) ha estat
del −11,38%.
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Figura 4.1. Producte interior brut (PIB).
Oferta. Sector de l’agricultura, ramaderia,
silvicultura i pesca (període 2007-2012)
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El producte interior brut del sector de
la indústria va passar de 40.021 milions d’euros l’any 2007 a 39.999 milions
d’euros l’any 2012. En aquest sector,
la caiguda percentual del PIB en els
períodes de referència és irrellevant
(−0,05%). No obstant això, cal remarcar la forta caiguda experimentada l’any
2009 i la posterior recuperació.
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Figura 4.3. Producte interior brut (PIB).
Oferta. Sector de la indústria (període
2007-2012)

Figura 4.4. Producte interior brut (PIB).
Oferta. Sector dels serveis (període 20072012)
Producte Interior Brut (PIB) Oferta
Periode 2007 - 2012
Sector serveis
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El producte interior brut del sector
serveis va passar de 122.172 milions
d’euros l’any 2007 a 133.313 milions
d’euros l’any 2012. Contràriament
al que ha passat en altres sectors de
l’economia, en el sector serveis s’ha
experimentat una variació percentual
del PIB positiva (+9,12%).

4.2.2. Evolució de l’índex d’incidència
durant el període de la crisi econòmica

Analitzant el producte interior brut des
del punt de vista de l’oferta a partir
del que aporten les diferents branques
productives al conjunt de l’economia
catalana, observem que hi ha dos sectors en clara tendència recessiva: el de
l’agricultura, ramaderia, silvicultura i
pesca, i el de la construcció; un sector,
l’industrial, que aconsegueix mantenir
el PIB tot i la forta caiguda experimentada l’any 2009, i un darrer sector, els
dels serveis, que tot i la crisi ha aconseguit mantenir de manera continuada
creixements positius del PIB.

Les dades de sinistralitat laboral de Catalunya, publicades per l’Observatori
d’Empresa i Ocupació, mostren les variacions de l’índex d’incidència en les
diferents branques de l’activitat econòmica des de l’inici de la crisi econòmica
l’any 2007 (ﬁgures 4.5, 4.6, 4.7 i 4.8).
L’índex d’incidència del sector de
l’agricultura, ramaderia, silvicultura i
pesca, va passar de 4.897,1 accidents
per cada 100.000 aﬁliats l’any 2007 a
3.470,3 l’any 2012. Per tant, la caiguda percentual de l’índex d’incidència
d’aquest sector l’últim any amb dades
disponibles (2012) respecte a l’any
d’inici de la crisi (2007) ha estat del
−29,14%.
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Figura 4.5. Sinistralitat laboral. Sector
de l’agricultura, ramaderia, silvicultura i
pesca (període 2007-2012)
Sinistralitat laboral
Període 2007 - 2012
Sector agricultura, ramaderia, silvicultura
i pesca
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Figura 4.6. Sinistralitat laboral. Sector de
la construcció (període 2007-2012)
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L’índex d’incidència del sector de la construcció va passar de 12.212,8 accidents
per cada 100.000 aﬁliats l’any 2007 a
6.294,7 l’any 2012. La caiguda percentual de l’índex d’incidència d’aquest sector l’últim any amb dades disponibles
(2012) respecte a l’any d’inici de la crisi
(2007) ha estat del −48,46%.
Pel que fa al sector de la indústria,
l’índex d’incidència va passar de 8.565,9
accidents per cada 100.000 aﬁliats
l’any 2007 a 4.323,6 l’any 2012. La caiguda percentual de l’índex d’incidència
d’aquest sector l’últim any amb dades
disponibles (2012) respecte a l’any
d’inici de la crisi (2007) ha estat del
−49,53%.
En el sector dels serveis, l’índex
d’incidència va passar de 3.947,3 ac-

Font: Elaboració pròpia a partir de dades
de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

Figura 4.7.Sinistralitat laboral. Sector de la
indústria (període 2007-2012)
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cidents per cada 100.000 aﬁliats l’any
2007 a 2.514,0 l’any 2012. La caiguda
percentual de l’índex d’incidència del
sector l’últim any amb dades disponibles (2012) respecte a l’any d’inici de la
crisi (2007) ha estat del −36,31%.
Figura 4.8.Sinistralitat laboral. Sector
serveis (període 2007-2012)
Sinistralitat laboral
Període 2007 - 2012
Sector serveis
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Analitzant l’índex d’incidència (accidents de treball per cada 100.000 treballadors amb les contingències professionals cobertes) a partir de la relació
del nombre d’accidents de treball i el
nombre de treballadors aﬁliats, observem que en tots els sectors s’ha aconseguit reduir la sinistralitat laboral d’una
manera continuada i sostinguda durant
tot el període esmentat, i s’ha arribat
ﬁns i tot a percentatges de reducció
pròxims al 50%.

La caiguda percentual del producte interior brut del sector de l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, de l’últim
any amb dades disponibles (2012) respecte a l’any d’inici de la crisi (2007) ha
estat del −11,38%, mentre que la caiguda percentual de l’índex d’incidència
d’aquest sector per al mateix període
d’observació ha estat del −29,14%.
A més, es pot observar com el 2009,
en què hi ha un lleuger augment del
PIB, es dóna una disminució de l’índex
d’incidència més accentuada, igual que
succeeix en el 2012. Per tant, veiem
com les tendències dels dos indicadors
són completament inverses. En resum,
la reducció de la sinistralitat laboral ha
estat més gran que l’alentiment econòmic del sector i sense seguir una mateixa tendència.
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Pel que fa al sector de la construcció,
la caiguda percentual del producte interior brut de l’últim any amb dades disponibles (2012) respecte a l’any d’inici
de la crisi (2007) ha estat del −31,11%,
mentre que la caiguda percentual de
l’índex d’incidència d’aquest sector per
al mateix període d’observació ha estat
del −48,46%.
El mateix passa en el sector primari: la
reducció de la sinistralitat laboral en el
sector industrial ha estat més gran que
l’alentiment econòmic.
En el sector industrial, la variació percentual del producte interior brut l’últim
any amb dades disponibles (2012) res-

pecte a l’any d’inici de la crisi (2007)
ha estat pràcticament nul: −0,05%;
mentre que la caiguda percentual de
l’índex d’incidència en aquest sector per
al mateix període esmentat ha estat del
−49,53%. Així doncs, malgrat que el
producte interior brut del sector industrial es manté durant l’any 2012 als mateixos nivells que l’any 2007, la sinistralitat laboral s’ha reduït a la meitat.
Al contrari del que succeeix en els sectors observats anteriorment, la variació
percentual del producte interior brut
del sector serveis l’últim any amb dades disponibles (2012) respecte a l’any
d’inici de la crisi (2007) ha estat positiva: +9,12%; però la variació percen-

Figura 4.9. Anàlisi del conjunt de variables. Sector de l’agricultura, ramaderia, silvicultura
i pesca (període 2007-2012)
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tual de l’índex d’incidència en el mateix
període d’observació ha estat negativa:
−36,31%. Per tant, aquest sector ha
aconseguit reduir la sinistralitat laboral
tot i que s’ha produït una major activitat productiva.
És evident que en l’evolució temporal
de la sinistralitat laboral inﬂueixen diferents i múltiples variables, però analitzant únicament la relació de les variables producte interior brut i índex
d’incidència podem aﬁrmar que la fase
de recessió econòmica no ha suposat un
descens dels nivells de seguretat i salut
laboral a les empreses. Ben al contrari: en sectors molt castigats per la crisi
econòmica, com ara els de la construcció i l’agricultura, ramaderia, silvicultu-

ra i pesca, s’ha aconseguit reduir l’índex
d’incidència dels accidents de treball en
un percentatge molt per sobre del nivell
de descens de l’activitat econòmica.
A més, podem observar com en aquells
moments en què s’incrementa l’activitat
productiva (encara que sigui de manera
lleugera) no s’ha produït un augment de
la sinistralitat laboral. En el sector de la
indústria i dels serveis es redueix l’índex
d’incidència dels accidents de treball tot
i que l’activitat productiva del sector es
manté (sector industrial) o, ﬁns i tot,
s’incrementa (sector serveis).
Amb aquesta anàlisi volem transmetre
que les dades sobre sinistralitat no són
tan catastròﬁques com alguns pretenen

Figura 4.10. Anàlisi del conjunt de variables. Sector de la construcció (període 2007-2012)
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Figura 4.11. Anàlisi del conjunt de variables. Sector industrial (període 2007-2012)
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Figura 4.12. Anàlisi del conjunt de variables. Sector industrial (període 2007-2012)

5,68%

Anàlisi conjunt de variables
Període 2007 - 2012
Sector serveis
8,82%
6,10%

5,90%

9,12%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

-4,89%

-5,00%
-15,76%

-10,00%
-18,49%

-15,00%
-20,00%

-25,70%

-25,00%
-36,31%

-30,00%
-35,00%
-40,00%

2007-2008

2007-2009

2007-2010

Producte interior brut

2007-2011

2007-2012

Índex incidència

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

98

Prevenció: eﬁciència, economia i crisi

donar a entendre. Estem davant d’uns
resultats que reﬂecteixen una millora,
com a conseqüència de la implantació
d’un sistema preventiu que ja està força
consolidat, i que, a més, sembla que resisteixen la implacable crisi econòmica
que estem travessant.
No obstant això, cal apuntar que, tot i
que la reducció de la sinistralitat ha estat generalitzada, es continuen mantenint marcades diferències i tendències
respecte al tipus d’empresa.
A la ﬁgura 4.13 veiem com hi ha una
gran diferència respecte als índexs
d’incidència segons la mida de les
empreses. Els índexs de les empreses
d’entre vint-i-cinc i cinquanta treballadors superen gairebé en cinc vegades
els de les empreses més grans (més de
mil empleats).
El nostre sistema actual no ha aconseguit equiparar els índexs de les grans
empreses amb els de les petites, tot i que

el nostre teixit empresarial està format
fonamentalment per aquestes últimes.
El nostre marc normatiu, fonamentat
en la transposició de la Directiva marc
89/391/CEE, ha establert un sistema
preventiu orientat a la gran empresa
del sector industrial amb un únic centre
de treball, paradigma que cada vegada
és més obsolet atès que la realitat empresarial actual i la seva tendència en el
futur és la d’empreses petites i microempreses amb un predomini del sector
serveis.
Per aquest motiu, les empreses més petites no han trobat en l’actual sistema
preventiu un mitjà eﬁcaç ni eﬁcient per
reduir els accidents de treball. S’han
trobat amb un sistema que no s’adapta
a les seves característiques i necessitats
i que, a més, per la seva excessiva rigidesa, no els permet poder adaptar-lo.
Com a conseqüència d’això, per a moltes petites empreses la prevenció de
riscos laborals ha suposat una càrrega

Figura 4.13. Índex d’incidència d’accidents de treball per mida d’empresa (2011)
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administrativa i/o un “impost revolucionari” sense que s’hagin obtingut resultats signiﬁcatius.

i no tant a com ho he de fer, amb quins
mitjans o recursos he de comptar i com
he d’organitzar-me.

4.3. Cap a una prevenció
competitiva

Un nivell més elevat d’exigència normativa en matèria de seguretat i salut
laboral no és sinònim de millors resultats. De fet, un estudi recent que compara els diferents sistemes preventius
de països de la Unió Europea, desenvolupat per la Confederació Espanyola
d’Organitzacions Empresarials (CEOE),
posa de manifest que els països que obtenen millors resultats no són els que
tenen nivells més alts d’exigència normativa (ﬁgura 4.14).

Sempre hem estat crítics amb l’elevat
nivell d’exigència normativa pel fet que
és excessivament rígida i intervencionista, però tenint en compte l’actual context de crisi econòmica encara resulta
més necessari modular una important
reforma que propiciï que la prevenció
de riscos laborals sigui una veritable
eina empresarial que contribueixi a la
màxima competitivitat de l’empresa.
Una reforma que passa per establir un
sistema més ﬁnalista, més orientat als
resultats, als objectius, a què he de fer

Alguns exemples de les excessives exigències són el nombre de tècnics de què
han de disposar els serveis de prevenció, les ràtios, les característiques de les

Figura 4.14. Anàlisi comparativa del nivell d’exigència de la normativa versus la taxa
d’incidència
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’informe de conclusions sobre l’aplicació de la
Directiva marc als estats membres de la Unió Europea elaborat per la CEOE
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instal·lacions i l’instrumental, etc., que
no són garantia d’una major qualitat de
la prevenció que es realitza. Tot això suposa, moltes vegades, un augment dels
costos que no sempre va acompanyat
d’una major eﬁcàcia. Una veritable integració de la prevenció de riscos laborals
en la gestió de l’empresa pot suposar una
menor necessitat de recursos especialitzats de dedicació exclusiva, atès que la
integració passa per una transversalització que impregna a tots els components
de l’empresa i aconsegueix que cada un
jugui el seu paper i tingui unes responsabilitats concretes en aquesta matèria.
Respecte a l’exigència dels mitjans que
cal invertir en seguretat i salut laboral,
tampoc podem oblidar els avenços en
noves tecnologies i en infraestructures,
perquè permeten apropar distàncies
i estalviar molt temps en determinats
processos preventius que abans requerien una inversió més elevada en recursos humans i temps que la que es requereix avui en dia. L’evolució tecnològica
que hem viscut en els gairebé vint anys
que està a punt de complir la llei de
prevenció és transcendental.
Tanmateix, aquests mateixos avenços
tecnològics que faciliten el treball en
seguretat i salut laboral també han generat noves formes d’organització del
treball que actualment queden fora del
propi marc normatiu, que manté una
concepció de lloc o centre de treball
molt més concret, delimitat i controlat.
Les noves tecnologies ens donen més
autonomia i ens permeten treballar a
distància en qualsevol espai, convertint
la llar, el bar, el parc, etc., en el nostre
lloc de treball.

I de la mateixa manera que la tecnologia evoluciona, els riscos laborals
també ho fan. Els riscos emergents als
quals ens enfrontem estan determinats
per l’evolució de la nanotecnologia,
l’envelliment de la població, les noves
tecnologies de la informació, etc. Els
riscos de seguretat i higiene industrial
s’han vist reduïts per la substitució d’un
parc de maquinària molt més segur, així
com per l’automatització de molts processos productius. No obstant això, hi ha
una major prevalença de riscos relacionats amb els trastorns musculoesquelètics i psicosocials. Els factors de risc que
els generen són molt més complexos, ja
que el nombre de variables que es poden originar és elevat i la determinació
del grau de predomini d’aspectes relacionats amb l’esfera individual o personal del treballador enfront del grau
d’inﬂuència de les condicions de treball
resulta molt complexa.
Tot apunta que, davant de riscos en què
la interacció de la faceta laboral i personal està tan íntimament relacionada,
cal invertir esforços a plantejar estratègies globals i integrals. No obstant
això, el complex i sever entramat de
responsabilitats administratives, civils
i penals, generat per l’actual sistema
normatiu per a les persones amb responsabilitats en matèria de prevenció
de riscos laborals, ha desembocat en la
necessitat d’evitar que s’estengui la responsabilitat empresarial a àmbits on no
hi ha capacitat o competència organitzativa de l’empresari, limitant l’àmbit
d’actuació i les possibilitats d’inversió
i evolució en aquest àmbit. Les empreses necessiten que es generin espais de
col·laboració i cooperació entre l’àmbit
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públic i l’empresa privada per poder
abordar aquest tipus de riscos de manera integral.
Cal que les empreses més petites puguin trobar un marc normatiu favorable i adaptat a la seva idiosincràsia. Cal
aconseguir una veritable simpliﬁcació,
sobretot documental, perquè la prevenció realment es pugui integrar en els
senzills sistemes de gestió de les microempreses, i assumir que la prevenció
de riscos laborals amb recursos propis
sigui viable.
En deﬁnitiva, ens cal guanyar ﬂexibilitat perquè les empreses puguin disposar
d’una organització preventiva que pugui
adaptar-se a les seves necessitats productives i organitzatives. També cal guanyar
en capacitat d’adaptació i anticipar-se,
tant com sigui possible, als nous reptes
en seguretat i salut laboral. Molts recolzen que les grans crisis econòmiques
com la que vivim actualment serveixen
per aguditzar l’enginy, per ser més creatius, perquè emergeixi un pensament

Ens cal guanyar
ﬂexibilitat perquè les
empreses disposin d’una
organització preventiva
que s’adapti a les seves
necessitats productives i
organitzatives.

més crític i estratègic. En deﬁnitiva, sortir d’una zona de confort pot resultar
traumàtic però també pot ser la clau per
evolucionar i sortir reforçats. En matèria
de seguretat i salut laboral, també ha
arribat el moment de replantejar l’actual
sistema preventiu. Hem d’analitzar i reﬂexionar sobre aquells aspectes del nostre sistema que poden suposar una trava
per aconseguir l’adaptació a una nova
era econòmica, social i cultural, en la
qual les nostres empreses competeixen
amb empreses d’altres països en un mercat cada vegada més global.
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Era a ﬁnals de l’any 2008 quan en un
acte d’entrega de beques al qual em
van convidar per dirigir unes paraules
als premiats, vaig expressar i compartir
amb els assistents un desig: “Tant de bo
que la crisi no la pagui la seguretat i
salut laboral”.
Ja en aquells moments, gairebé ningú,
ni tan sols els més il·luminats, no defensava la desacceleració ni els brots
verds; ja s’havia assumit que estàvem
instal·lats en una crisi. El resultat
d’aquell desig es va quedar només en
això, en un desig, perquè si algun sector
social ha resultat absolutament perjudicat és el mercat laboral i la seguretat i
salut en el treball com a part important
del món del treball.
L’Agència Europea per a la Seguretat i
la Salut en el Treball (EU-OSHA), en la
presentació del seu informe anual corresponent al 2012, parla de la necessitat de redoblar esforços, tant des del
punt de vista econòmic com ètic, en la
matèria de la seguretat i salut laboral.
La seva directora, la Dra. Christa Sedlatschek, va expressar-se en aquests
termes, admetent el delicat moment
pel qual passa la tasca preventiva: “En
aquests moments en què es debat la
propera estratègia que ha de substituir
la del període 2007-2012, assistim als
efectes de la crisi econòmica amb retallades de la despesa en seguretat i salut
en el treball a tota la Unió Europea”.
Amb paraules semblants s’expressava la
directora del programa SafeWork (Treball Sense Risc) de l’Organització Internacional del Treball (OIT), Sameera
Al-Tuwaijri, quan el 2009, en el marc

d’una conferència internacional organitzada per l’OIT i titulada Implementació
d’estàndards de seguretat i salut ocupacional en temps de crisi, amb la intervenció de més de tres-cents representants
de seixanta països, es va discutir sobre
el possible impacte de la crisi econòmica i l’ocupació mundial sobre la salut i
la seguretat en el treball. Sameera AlTuwaijri ja va anunciar el que en aquell
moment era incipient i el que el pas del
temps s’ha encarregat de sentenciar:
“La crisi ﬁnancera s’ha convertit en un
factor de preocupació per a la salut
i la seguretat dels treballadors en el
món. D’una banda, els treballadors han
d’afrontar la por i l’estrès de perdre els
seus treballs; de l’altra, és possible que
disminueixin els recursos assignats a la
salut i la seguretat. És probable que els
organismes encarregats de l’aplicació
de les lleis, les inspeccions de treball i
els serveis de seguretat i salut ocupacional també hagin d’operar amb recursos limitats. La conseqüència podria ser
un brusc augment d’accidents, lesions i
morts en el treball i de l’estrès relacionat amb el treball”.
A continuació aportem uns indicadors que permetran al lector establir
el seu propi criteri sobre si els temors
d’ambdues directores s’estan complint
o no. Comencem, com no pot ser d’una
altra manera, amb les xifres dels accidents de treball (AT) i de les malalties professionals (MP) o, per ser més
exactes, amb les comunicacions oﬁcials
d’aquests danys professionals.
Cal fer un recordatori previ, i és que
aquestes xifres oﬁcials provenen bàsicament de la població assalariada aﬁliada
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Social com són MUFACE o MUGEJU, sí
que poden estar representats en aquestes xifres macroeconòmiques però no
en les xifres oﬁcials d’accidents de treball i malalties professionals.

al Règim General de la Seguretat Social
(RGSS), i molt puntualment d’aquells
treballadors autònoms que estan aﬁliats
al Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que tenen concertada la
contingència professional d’accidents
de treball i malalties professionals, la
qual és voluntària i no obligatòria per
a aquest col·lectiu com sí que ho és en
el RGSS. És necessari fer aquesta distinció perquè qualsevol comparació de
les xifres d’accidents de treball i malalties professionals amb les dades macroeconòmiques, en les quals es tenen
presents la població ocupada, pot tenir
un biaix que no reﬂecteix la realitat del
que està passant en seguretat i salut laboral ja que col·lectius com els treballadors autònoms ja esmentats, o una part
del funcionariat públic que està adscrit
a altres règims especials de la Seguretat

Dit això, les xifres d’accidents de treball,
tant des d’un punt de vista absolut com
relatiu (índex d’incidència), porten
uns anys amb una clara tendència a la
baixa com es pot veure a les ﬁgures 5.1
(accidents totals), 5.2 (accidents greus)
i 5.3 (accidents mortals). I la pregunta
immediata és: Això és el resultat de la
millora de les condicions de treball a
les empreses que ﬁnalment està donant
els seus fruits després de tant invertir,
o això és una de les conseqüències de
la crisi? Quins factors han incidit en
aquesta disminució dels accidents de
treball?

Figura 5.1. Evolució del nombre absolut i de l’índex d’incidència (per cada
100.000 treballadors) del total d’accidents de treball amb baixa i jornada
laboral en els darrers quinze anys (període 1998-2012)
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Aquestes xifres, i sense més profunditat
en l’anàlisi, posarien en qüestió la possible incidència negativa de la crisi respecte a la seguretat i salut laboral. Però com
sol passar amb l’estadística, un aprofundiment i esmicolament de les dades
aporta nova informació. En els darrers
anys s’ha produït una important migració d’accidents lleus a accidents sense
baixa, tal com mostra la ﬁgura 5.4.

Ja avanço que jo no tinc la “resposta
màgica” i que el que intento fer és compartir amb el lector una sèrie de dades
i unes reﬂexions que també avanço que
en ocasions poden ser tendencioses,
però valgui de disculpa perquè després
de gairebé quaranta anys dedicat a la
prevenció de riscos laborals em nego a
acceptar que una crisi econòmica, per
forta que sigui, s’emporti pel davant
tots els progressos que han costat tants
anys d’aconseguir.

Una transferència tan important com la
que s’ha produït des del 2008 no pot ser
fruit de la casualitat, sinó que ha d’obeir
a raons concretes. Un diferencial de gairebé 60.000 accidents a favor dels accidents sense baixa quan al llarg dels anys
això no s’ha produït mai amb aquesta
contundència, no pot ser degut a l’atzar.
Hi ha raons de tota mena segons qui interpreti les dades, des que els que abans

Si agafem el període de “crisi” (del 2008
en endavant) es pot veure que realment
tant els valors absoluts com els relatius
han baixat de manera sistemàtica any
rere any, tret dels accidents mortals en
què, tot i que la tendència és a la baixa,
hi ha anys en els quals aquesta tendència s’inverteix amb lleugers creixements.

Figura 5.2. Evolució del nombre absolut i de l’índex d’incidència (per cada
100.000 treballadors) dels accidents de treball greus amb baixa i jornada
laboral en els darrers quinze anys (període 1998-2012)
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Figura 5.3. Evolució del nombre absolut i de l’índex d’incidència (per cada
100.000 treballadors) dels accidents de treball mortals en jornada laboral
en els darrers quinze anys (període 1998-2012)
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Figura 5.4. Evolució del nombre dels accidents de treball lleus amb baixa
i jornada laboral i dels accidents sense baixa en els darrers quinze anys
(període 1998-2012)
200000

187045

169686

168293

184160

159676

157942
167322

147897

151149

162909

147497

150000

152926
148378

131404

131894
133979

133413

151508

144709

132228

116093

131517
112104

120251
114205

112735

100000

91545
73074

50000

ACC LLEUS AMB BAIXA
0

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

ACC SENSE BAIXA
2011

2012

ACC LLEUS AMB BAIXA 131894 147897 160067 157942 144228 116093 111456 120251 120991 132228 149968 169686 181755 187045 181958 168293 155852 151149 161586 159676 146653 112104 103895 91545

73074

ACC SENSE BAIXA

1988

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

112735 133413 138540 133979 137306 114205 111024 131404 138664 147497 157187 162909 169485 184160 181081 167322 176072 148378 142805 144709 151140 152926 150650 151508 131517

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

109

Riscos laborals

agafaven la baixa per qualsevol excusa
ara ja no es volen arriscar ﬁns la que ara,
i sobretot des de les últimes reformes del
mercat laboral, els treballadors tenen
por de perdre la feina i una vegada fetes les primeres cures arran de l’accident
ja sigui en el mateix centre de treball,
amb la qual cosa ja ni es produeix la
comunicació oﬁcial, o en el centre assistencial de la mútua, rebutgen la baixa i
s’incorporen a la feina malgrat no estar
al cent per cent de les seves capacitats,
cosa que ja s’ha batejat com a presentisme. De ben segur que un estudi seriós
sobre les causes, tant dels accidents lleus
com dels sense baixa, ens podria aportar
llum a aquest dilema. No obstant això,
cal tenir present que amb independència
de la qualiﬁcació ﬁnal –lleu amb baixa o
sense baixa–, els accidents, allò que volem evitar, s’han produït.
També cal aprofundir una mica en els
accidents greus i mortals per trobar
alguna de les possibles explicacions
d’aquest descens. Any rere any el sector
de la construcció ha estat el que més ha
contribuït a les alarmants xifres d’uns i
altres accidents, si més no respecte als
índexs d’incidència. Amb la caiguda de
l’activitat constructora, la contribució
de la construcció als accidents greus i
mortals que l’any 2008 es va xifrar en
el 30,4% i el 26,7%, respectivament,
ha quedat en un 18% per als greus i en
un 7,5% per als mortals. Reduïda a la
mínima expressió la principal activitat
de risc, sembla lògic que també –i de
manera proporcional– es produeixi una
disminució en les xifres totals.
Un altre factor que podria haver tingut un paper important en la dismi-

nució dels comunicats d’accident és
l’aprovació l’any 2010 del Reial decret
404/2010, de 31 de març, pel qual es
regula l’establiment d’un sistema de
reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses
que hagin contribuït especialment a la
disminució i prevenció de la sinistralitat
laboral, més conegut pel sistema “Bonus”, que no “Malus”. De manera molt
resumida, amb aquest sistema s’intenta
premiar econòmicament, amb reduccions/retorns en les quotes que les empreses paguen a la Seguretat Social per
les contingències professionals, les empreses que compleixen uns determinats
requisits relacionats amb inversions i
bona gestió de la seguretat i salut laboral que redunden en una baixa signiﬁcativa de les seves xifres de sinistralitat.
El nombre d’empreses que s’ha acollit
a aquest incentiu en les tres campanyes que s’han posat en marxa des de
l’aprovació del Reial decret no és gaire
signiﬁcatiu, ja sigui per la diﬁcultat administrativa o pel possible poc beneﬁci
obtingut a canvi de tant esforç. A tot
l’Estat, a la campanya del 2010 es van
presentar 8.017 expedients dels quals
es van resoldre favorablement 6.542, el
2011 es van presentar 6.569 sol·licituds
(18% menys que a la primera campanya) i el 2012 s’estima que les sol·licituds
seran de la mateixa magnitud que l’any
2011. Estem parlant d’entre 6.000 i
7.000 empreses enfront d’1.464.982
empreses que segons el Directori Central
d’Empreses (DIRCE) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) hi havia a Espanya amb data d’1 de gener del 2013. Tot
i que aquestes 6.000 o 7.000 empreses
fossin de les més grans i que la reducció
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de la seva sinistralitat fos important, la
seva incidència en la sinistralitat total no
explicaria tampoc per si sola la disminució de les xifres d’accident.
Fins aquí només hem parlat d’una part
de la seguretat i la salut laboral, la de
seguretat, segurament la més visible,
però per reduir tota la prevenció de riscos laborals a només els riscos de seguretat no calia tanta normativa; això ja
ho teníem l’any 1971 amb l’Ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (OGSHT). Precisament el salt qualitatiu de passar de la seguretat i higiene a la seguretat i salut laboral radica
a abordar d’una manera coordinada i
global totes les possibles fonts de dany
derivades de les condicions de treball
presents a les empreses, entenent per
condicions de treball el que ens diu
l’article 4.7 de la Llei 31/1997 de prevenció de riscos laborals (LPRL), que en
uns mesos complirà la majoria d’edat
de la seva aprovació:
S’ha d’entendre per condició de treball
qualsevol característica d’aquest que pugui tenir una inﬂuència signiﬁcativa en
la generació de riscos per a la seguretat i
la salut del treballador. En queden especíﬁcament incloses:
a) Les característiques generals dels
locals, les instal·lacions, els equips, els
productes i altres estris existents en el
centre de treball.
b) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l’ambient
de treball i les seves corresponents intensitats i concentracions o els seus
nivells de presència.
c) Els procediments per a la utilització
dels agents esmentats anteriorment

que inﬂueixen en la generació dels riscos mencionats.
d) Totes aquelles altres característiques de la feina, incloent-hi les relatives a la seva organització i ordenació,
que inﬂueixen en la magnitud dels
riscos als quals estigui exposat el treballador.
És cert que les condicions de treball
relacionades amb la seguretat en el
treball estan recollides en aquesta
deﬁnició a l’apartat a), i ﬁns i tot amb
part de la higiene industrial en els
apartats b) i c), però la diferència,
important diferència entre l’OGSHT i la
LPRL, és l’apartat d) que dóna carta de
naturalesa a les disciplines preventives
d’ergonomia i de psicosociologia
aplicada (sóc dels que opinen que
l’ergonomia i la psicosociologia aplicada
tenen vida pròpia separades l’una de
l’altra, tant com la seguretat, la higiene
o la medicina del treball).
D’altra banda, en la matèria de seguretat i salut en el treball, sempre hem
tingut com a referent el concepte de
salut deﬁnit per l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), aquell que diu que
és “un estat de complet benestar físic,
mental i social i no tan sols l’absència
d’afeccions o malalties”, i és aquesta salut aplicada a l’entorn laboral l’objectiu
de la prevenció.
Un cop emmarcats els temes de salut laboral, condicions de treball i disciplines
preventives, què està passant amb els
riscos higiènics (físics, biològics i, en especial, químics) o amb els ergonòmics
o els psicosocials?, els està afectant la
crisi?
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s’actualitza el quadre oﬁcial de malalties professionals i s’anuncia un nou
sistema de comunicació, al marge de
l’autoritat laboral, amb el qual es pretén
lluitar contra aquest subregistre. Aquest
nou sistema anomenat CEPROSS (comunicació de malalties professionals de
la Seguretat Social) es va aprovar l’any
2007 mitjançant l’Ordre TAS 1/2007, ja
amb la crisi entrant per la porta.

De la mateixa manera que utilitzem les
comunicacions d’accidents de treball
com a baròmetre principal dels riscos
de seguretat i també, parcialment, dels
riscos ergonòmics, quan parlem de riscos higiènics i ergonòmics, l’indicador
utilitzat és el de comunicacions de
malalties professionals.
De sempre, si més no des de l’any 1971,
s’ha parlat de la subdeclaració i infraregistre d’aquest dany professional en les
estadístiques oﬁcials, que alguns estudis
arriben a xifrar ﬁns al 90%; és a dir, només s’estarien notiﬁcant el 10% de les
que realment es produeixen. Amb la intenció d’actualitzar el quadre de malalties professionals “oﬁcial” i de fer aﬂorar aquestes patologies que s’estaven
i s’estan atenent en la xarxa sanitària
pública, l’any 2006 s’aprova un reial decret (Reial decret 1299/2006) pel qual

Els resultats pel que fa a Catalunya són
els de la ﬁgura 5.5.
En una primera lectura d’aquestes dades no sembla que s’hagi aconseguit
l’objectiu de fer visibles les malalties
professionals no declarades. En una segona tampoc, sinó tot el contrari ja que
coincidint exactament amb el període
de crisi, les xifres han davallat tret de
les de les malalties professionals sense

Figura 5.5. Evolució del nombre de comunicats de malalties professionals
amb i sense baixa en els darrers quinze anys (període 1998-2012)
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baixa que, igual que passava amb els accidents de treball, mostren una tendència alcista. Cal recordar que una de les
grans diferències entre les conseqüències dels accidents de treball i les malalties professionals és precisament la immediatesa del dany. Mentre que en els
accidents de treball la lesió es produeix
i es manifesta gairebé sempre al mateix temps que succeeix l’accident, les
malalties professionals es caracteritzen
per períodes de latència habitualment
molt llargs, d’anys o desenes d’anys; per
tant, en el cas de les malalties professionals sembla lògic esperar una continuïtat en les notiﬁcacions, o és que són
precisament els treballadors que havien
contret la malaltia els que per efecte de
la crisi estan ara a l’atur? El mateix que
dèiem per als accidents de treball amb i
sense baixa, un estudi rigorós d’aquesta
evolució de les malalties professionals
aportaria les explicacions necessàries.
L’explicació de l’enfonsament de les xifres que es produeix l’any 2006 i continua l’any 2007 depassa aquest article i
mereix un capítol a banda, però el lector
curiós pot indagar per si mateix com la
normativa TAS que s’aprova el 2005 pot
tenir un efecte tan brutal sobre la comunicació de les malalties professionals.
Ja per acabar amb el tema d’indicadors
i relacionat amb els riscos psicosocials i
la seva proximitat a la nostra realitat laboral, hem d’anar a la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball elaborada
pel Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya.
Segons aquesta enquesta, una de les
dades destacables és que entre els

anys 2006 i 2010 han augmentat les
exigències psicològiques a la feina –del
21,3% al 28,1%– entre els assalariats
amb contracte, en particular per
l’increment del ritme de treball i per
l’exigència d’amagar les emocions.
En aquest sentit, també ha crescut el
percentatge d’assalariats que tenen un
baix control sobre la seva feina –del
21,3% al 30,1%–, un empitjorament
que s’ha donat bàsicament entre les
dones i els joves i que s’ha concretat
sobretot en un menor control sobre el
temps de treball.
Amb relació a aquests riscos psicosocials, l’enquesta mostra que el 17,6%
dels ocupats (més de mig milió de persones a Catalunya) estan sotmesos a
condicions psicosocials que estan associades al desenvolupament de malalties
coronàries i mentals.
L’enquesta també assenyala que el 15%
dels ocupats estan exposats al soroll a la
seva feina i un 14% a productes tòxics
per inhalació. Encara més treballadors,
un 43% del total, estan exposats a moviments repetitius i un 21% a la càrrega manual de pesos. L’enquesta conclou
que els treballadors que desenvolupen
feines manuals i amb menys nivell de
qualiﬁcació són els més exposats a riscos en el seu entorn laboral.
Respecte a la salut percebuda, un de
cada deu ocupats considera que té mala
salut i els principals problemes són els
trastorns musculoesquelètics i els que
afecten la salut mental.
Aquesta és només una aproximació a
com estan vivint els treballadors i treba-
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lladores l’actual crisi, i tenint en compte
que la fase de camp de l’enquesta es va
fer el 2010, segurament avui en dia, el
2013, amb xifres d’atur molt més elevades, aquesta percepció seria encara més
negativa.
La VII Enquesta Nacional de Condicions
de Treball que elabora l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
(INSHT) o la V Enquesta Europea sobre
Condicions de Treball de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions
de Vida i Treball, es manifesten en termes semblants o ﬁns i tot més negatius.
A falta de dades ﬁables, cal també esmentar les informacions i percepcions
que el dia a dia ens aporta. Informacions que ens conﬁrmen que als professionals de la prevenció de riscos laborals
i als tècnics de prevenció en serveis de
prevenció propis, mancomunats o aliens
o, ﬁns i tot, de les MATEPSS (Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social),
també els està passant factura la crisi
en forma d’ERO i acomiadaments. També els recursos que l’Administració dedica a la seguretat i salut laboral estan
patint fortes retallades; no fa ni un mes
que ens va arribar la notícia del desmantellament de l’Institut de Seguretat
i Salut Laboral de la Regió de Murcia i
a les xarxes professionals ja s’especula
sobre quin serà el pròxim pas.
Com deia al principi de l’article, cada un
dels lectors podrà fer-se la seva idea/interpretació de les dades exposades i arribar a una conclusió sobre si la crisi està
afectant la seguretat i la salut laboral; la
meva, crec, ha quedat ben patent.

Recursos web consultats
AMAT (Associació de Mútues d’Accidents
de Treball) - http://www.amat.es/
MEYSS (Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social) - http://www.empleo.gob.es/
es/estadisticas/contenidos/anuario.htm
IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) - http://www.idescat.cat/cat/
economia/ecotreball.html
DIRCE (Directori Central d’Empreses
- INE) - http://www.ine.es/jaxi/menu.
do?type=pcaxis&path=/t37/p201/
&ﬁle=inebase
DEMO (Departament d’Empresa i Ocupació) - http://www.gencat.cat/alafeinacaprisc
OIT (Organització Internacional del
Treball) - http://www.ilo.org/global/
topics/safety-and-health-at-work/lang-es/index.htm
OSHA (Agencia Europea de Seguretat i
Salut en el Treball) - https://osha.europa.eu/es/front-page
II Enquesta Catalana de Condicions de
Treball - http://www20.gencat.cat/
portal/site/empresaiocupacio
V Enquesta Europea de Condicions de
Treball - http://www.eurofound.europa.eu
VII Enquesta Nacional de Condicions de
Treball - http://www.insht.es
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1.1. El consum energètic dels
ediﬁcis a Catalunya
A Catalunya, el sector dels ediﬁcis, malgrat que encara no arribi al nivell del sector dels transports o el sector industrial,
representa igualment un consum energètic molt elevat: el 28,6% del consum
d’energia ﬁnal de Catalunya l’any 2009.
D’aquest total, el sector domèstic representa un 16,3%, mentre que el sector
serveis signiﬁca un 12,3% (ﬁgura 1.1).
En el sector domèstic (ﬁgura 1.2), el
màxim consum d’energia es produeix
en la calefacció (41,4%). Evidentment,
el consum energètic en calefacció presenta una gran dependència de la ubicació de l’habitatge i de la climatologia.
Després, el consum energètic dels sistemes de producció d’aigua calenta sanitària (ACS) (17,0%) i del conjunt dels

electrodomèstics de l’habitatge (22,3%)
també representen una contribució important. A més, la introducció de nou
equipament domèstic (assecadora, aire
condicionat, etc.) associat a una millora
del nivell de confort i benestar en els
habitatges i que suposa una compensació de la millora de l’eﬁciència energètica que progressivament ha anat incorporant l’equipament domèstic, ha fet
incrementar el consum total d’energia.
En l’àmbit de les petites i mitjanes empreses del sector del comerç i els serveis
(integrat en el sector serveis) (ﬁgura
1.3), l’enllumenat –com a ús energètic
horitzontal− i els equips de fred industrial i resta d’equipament propi –com a
equipament especíﬁc− representen els
usos energètics majoritaris, assolint un
41,7% i un 39,9% respectivament.

Figura 1. Estructura del consum d’energia ﬁnal
(Catalunya, 2009)

Figura 1.2. Estructura del consum d’energia en
el sector domèstic per usos a Catalunya (habitatges principals)

Font: ICAEN

Font: ICAEN
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Figura 1.3. Estructura del consum d’energia per
usos en el sector de pimes de comerç i serveis a
Catalunya
Altres usos
4,5%

Fred industrial i
resta d’equip. propi

Enllumenat
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1.2. Opcions estratègiques
i línies d’actuació per a la
millora de l’estalvi i l’eﬁciència
energètica en els ediﬁcis
1.2.1. La Directiva europea d’eﬁciència
energètica
En el conjunt de la Unió Europea, la Directiva 2010/31/UE d’eﬁciència energètica dels ediﬁcis estableix un nou
concepte: l’ediﬁci de consum d’energia
quasi zero. Aquesta Directiva estableix
que tots els nous ediﬁcis hauran de ser
de consum d’energia (o d’emissions)
gairebé zero a partir del 31 de desembre del 2020, avançant aquesta data al
31 de desembre del 2018 per als nous
ediﬁcis públics.

La transposició de la Directiva, encara
no efectuada en l’àmbit de l’Estat espanyol, haurà de detallar què signiﬁca
exactament un consum d’energia gairebé zero, però és clar que aquest concepte només es podrà assolir amb un disseny estrictament rigorós que redueixi
el consum energètic de l’ediﬁci i hi integri les energies renovables per generar
l’energia necessària.
Cal dir, però, que les darreres modiﬁcacions normatives del Govern central pel
que fa a les energies renovables (referents a l’eliminació de la prima del preu
de venda de l’energia elèctrica generada) fan inviable econòmicament, en
molts casos, aquesta integració de les
energies renovables, posen en risc un
sector industrial amb capacitat per generar nous llocs de treball i diﬁculten
molt l’aplicació real de la Directiva.
A Catalunya, la política de foment de
l’estalvi i l’eﬁciència energètica és, juntament amb l’impuls de les energies renovables, l’opció estratègica prioritària
de la política energètica catalana, establerta en el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, aprovat
el passat octubre del 2012.
La gestió de la demanda, juntament
amb el desenvolupament de les energies renovables, ha de ser la pedra angular de la política energètica catalana.
L’actuació decidida sobre la demanda
energètica, aplicant polítiques per evitar
els consums innecessaris i introduir les
tecnologies energètiques més eﬁcients,
i desenvolupant l’estalvi i l’eﬁciència
energètica en tots els sectors productors
i consumidors, ha de ser una prioritat
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bàsica de qualsevol política energètica
futura.
1.2.2. Els ediﬁcis: gran marge de millora
de l’eﬁciència energètica
El sector dels ediﬁcis a Catalunya presenta un gran marge de millora de
l’estalvi i l’eﬁciència energètica. En
l’àmbit de l’ediﬁcació s’ha d’assegurar
tant l’aplicació de criteris de disseny
que afavoreixin una millor eﬁciència
energètica dels nous ediﬁcis, com el
desenvolupament de mesures per millorar el comportament energètic dels
ediﬁcis existents. I tot tenint present
també la minimització del contingut
energètic en la construcció i mantenint
un equilibri correcte entre el comportament energètic i el contingut energètic
dels materials i productes utilitzats en
la construcció.
A banda de la fase de construcció i
de l’equipament i dels hàbits de consum de les persones, el factor que més
contribueix a la despesa energètica en
l’ediﬁcació és el disseny mateix dels
ediﬁcis i la seva adequació a les condicions climàtiques de les zones en què
s’ubiquen i a les funcions i usos concrets de cada ediﬁci. En aquest sentit,
la minimització del consum energètic
s’ha de trobar a la base del projecte arquitectònic.
En deﬁnitiva, en el disseny dels ediﬁcis
cal introduir el concepte de l’anomenada
arquitectura bioclimàtica, que no és tant
el resultat de l’aplicació de tecnologies
especíﬁques com de l’aplicació d’una
lògica dirigida cap a l’adequació i utilització positiva de les condicions am-

bientals, mantinguda durant el procés
del projecte, l’obra i la vida de l’ediﬁci,
així com en la seva utilització per part
dels seus ocupants; sense perdre cap
de la resta d’implicacions (estructurals,
funcionals, estètiques, de seguretat,
etc.) presents en la reconeguda com a
bona arquitectura; i creant una nova jerarquització en els factors determinants
de les solucions constructives.
Així, un bon projecte ha de reduir signiﬁcativament el consum d’energia per
a climatització i il·luminació maximitzant les aportacions naturals. Al mateix
temps, s’ha d’afavorir la construcció
d’ediﬁcis amb capacitat d’aproﬁtar de
manera eﬁcient les energies renovables
que capten, per exemple mitjançant
plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques o l’energia minieòlica.
El disseny i la construcció d’ediﬁcis que
gaudeixin d’uns alts nivells d’eﬁciència
energètica són aspectes crítics a l’hora
de garantir un bon rendiment energè-

Cal potenciar amb
urgència la formació
especíﬁca en estalvi i
eﬁciència energètica en
els programes formatius
de grau i postgrau de les
escoles d’Arquitectura,
així com en altres entorns
educatius professionals de
l’àmbit de la construcció
d’ediﬁcis.
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tic de l’ediﬁci al llarg de la seva vida
útil. A banda, resulta més costós i difícil
per als propietaris i usuaris millorar el
rendiment energètic d’un ediﬁci que estigui mal dissenyat o mal construït des
d’un punt de vista energètic.
En aquest sentit, cal potenciar amb urgència la formació especíﬁca en estalvi
i eﬁciència energètica en els programes
formatius de grau i postgrau de les escoles d’Arquitectura, així com en altres entorns educatius professionals de
l’àmbit de la construcció d’ediﬁcis.
La regulació urbanística i d’ediﬁcació
són també factors molt importants a
l’hora de facilitar el disseny d’ediﬁcis
energèticament més eﬁcients. En aquest
sentit, és necessari donar un fort impuls
a una arquitectura i a un urbanisme enfocats a la sostenibilitat, que assegurin que els plans d’ordenació urbana
aprovats per l’Administració pública,
així com les llicències de construcció,
s’ajustin a paràmetres d’estalvi i eﬁciència energètica i d’utilització de les energies renovables.
No obstant això, atesa la conjuntura
econòmica i les dinàmiques de
construcció que s’han donat ﬁns ara
a Catalunya, és en la rehabilitació del
parc immobiliari existent on resulta
especialment rellevant concentrar
els esforços per reduir la demanda
energètica de llars i equipaments
terciaris i potenciar la implantació de
les energies renovables.
Concretament, els esforços en la rehabilitació d’ediﬁcis s’han de centrar en:
la millora del comportament tèrmic

de la pell de les ediﬁcacions, dirigida
a aconseguir una reducció directa del
consum d’energia per a climatització; la
incorporació de la cultura de la sostenibilitat en el procés de rehabilitació, la
qual cosa signiﬁca donar prioritat a les
tècniques toves enfront de tecnologies
d’obra nova; i la millora de l’eﬁciència
de les instal·lacions, incorporant sistemes innovadors d’alta eﬁciència energètica.
Igualment, s’ha d’avançar en el desenvolupament de sistemes de gestió integral dels ediﬁcis que facilitin les tasques
de gestió i de manteniment, tot racionalitzant-ne la despesa energètica, i que
alhora promoguin un ús eﬁcient de les
instal·lacions limitant i controlant les
actuacions manuals que tendeixen a un
ús ineﬁcient de les instal·lacions. També
s’ha d’avançar en la racionalització de
la gestió mitjançant la utilització de les
tecnologies de la informació i la comunicació (telemesura, telegestió, etc.),
amb sistemes d’informació energètica
que mostrin als consumidors els seus
comportaments i consums energètics
a través de pantalles informatives integrades a l’ediﬁci o altres tecnologies.
Per tal d’afavorir les inversions en rehabilitació energètica, és clau impulsar
polítiques públiques que incentivin i regulin el desenvolupament i el funcionament de les empreses de serveis energètics (ESE, en anglès ESCO). Els serveis
energètics integrats de les ESE, que ofereixen desenvolupament, instal·lació
i ﬁnançament de projectes de millora
de l’eﬁciència energètica, han demostrat ser un instrument molt eﬁcaç per
reduir la despesa energètica i controlar
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i millorar la qualitat i el funcionament
de les instal·lacions energètiques a llarg
termini.
Pel que fa a l’equipament consumidor d’energia dels ediﬁcis, cal utilitzar fonamentalment instruments com
l’establiment i l’exigència de normes de
disseny i funcionament eﬁcient, la renovació dels equips de consum energètic i
l’etiquetatge energètic dels productes,
que són tres actuacions bàsiques i complementàries per millorar l’eﬁciència
energètica i reduir al mínim el malbaratament d’energia de les instal·lacions
i els equips consumidors.
Aquesta política cal acompanyar-la, en
general, amb acords voluntaris amb
els fabricants i constructors, així com
amb instruments de consulta i informació, com ara les campanyes públiques
d’informació i conscienciació o les oﬁcines d’informació i consulta permanents,
de manera que els compradors puguin
considerar adequadament les despeses
d’energia a l’hora de prendre les seves
decisions i puguin escollir, amb veritable coneixement, aquells productes disponibles que són més eﬁcients energèticament.
1.2.3. El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic
de Catalunya 2012-2020
Segons el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, els
principals àmbits d’aplicació dels principis d’estalvi i eﬁciència energètica en
els ediﬁcis són els següents:
– Disseny dels ediﬁcis:
– Ediﬁcis de nova construcció amb

criteris d’arquitectura sostenible.
Aquest tipus d’arquitectura inclou,
entre d’altres, criteris d’eﬁciència
energètica, integració d’energies
renovables a l’ediﬁci, consideració de materials de construcció
amb baix impacte ambiental, mesures d’estalvi d’aigua i reducció
de la generació de residus. També
cal potenciar l’arquitectura bioclimàtica i l’arquitectura passiva (el
disseny de l’ediﬁci aconsegueix
mantenir el confort interior amb
una despesa energètica mínima).
* Rehabilitació energètica dels
ediﬁcis existents.
* Introducció d’equips eﬁcients en
producció d’aigua calenta sanitària, climatització i enllumenat.
Introducció d’equips de control i
gestió.
– Manteniment de l’ediﬁci i les seves
instal·lacions.
– Ús intel·ligent de l’ediﬁci i dels
seus equipaments, un objectiu que
s’adreça directament a les responsabilitats dels usuaris en el consum
ﬁnal d’energia en aquests sectors.
1.2.4. La rehabilitació energètica
d’ediﬁcis com a estratègia clau per a la
millora de l’eﬁciència energètica dels
ediﬁcis
Com ja s’ha indicat anteriorment, les possibilitats de millora del comportament
energètic dels ediﬁcis i els beneﬁcis que
podem obtenir d’aquestes actuacions,
juntament amb l’actual crisi econòmica,
i especialment la que pateix el sector de
l’ediﬁcació al nostre país, fan que la rehabilitació, i més en concret la rehabilitació energètica, sigui una de les claus
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Tot i que es considera
que el cicle de vida d’un
ediﬁci és de cinquanta
anys, per poder complir
adequadament amb els
requisits de confort exigits
actualment cal que l’ediﬁci
es rehabiliti.
de l’activitat empresarial dins de l’àmbit
de la construcció i de la millora del comportament energètic dels ediﬁcis.
Només el 7% dels ediﬁcis existents a
Catalunya són posteriors a l’entrada en
vigor de la legislació vigent relativa a
l’eﬁciència energètica, i més del 60%
dels ediﬁcis són anteriors al 1980, un
any després de l’aprovació de la primera normativa tèrmica en la construcció
d’ediﬁcis.
Segons estudis sobre el cicle de vida
d’un ediﬁci de cinquanta anys amb relació a la seva despesa energètica durant
aquest temps, aproximadament el 32%
de l’energia s’utilitza per a la producció
dels materials de construcció, mentre
que en la fase d’utilització la despesa
és el doble: el 64%. Per tant, incidint
en l’eﬁciència energètica de l’ediﬁci i
incorporant energies renovables, es podrà disminuir molt la despesa energètica durant l’ús de l’ediﬁci.
Tot i que es considera que el cicle de
vida d’un ediﬁci és de cinquanta anys,
per poder complir adequadament amb
els requisits de confort exigits actualment cal que l’ediﬁci es rehabiliti. És

important aproﬁtar la rehabilitació per
introduir millores en l’eﬁciència energètica dels tancaments (aïllaments
tèrmics, millors vidres, proteccions solars...) i les instal·lacions.
A més, la rehabilitació pot permetre
prolongar la vida de l’ediﬁci. Els materials utilitzats en els fonaments, les
estructures (ferro i formigó) i els tancaments (peces ceràmiques, ciment...),
són els que consumeixen més energia
quan es produeixen i, alhora, els que
tenen una major durabilitat. La rehabilitació d’un ediﬁci permet que augmenti la seva vida útil i, per tant, disminueix la necessitat d’utilitzar aquests
materials per construir ediﬁcis nous. En
aquest sentit, s’estalvia l’energia que seria necessària per produir aquest tipus
de material i també s’estalvien els residus que es generarien en enderrocar
l’ediﬁci. Cal impulsar, doncs, la rehabilitació com a motor de l’activitat en
el sector de la construcció i també de
l’estalvi i l’eﬁciència energètica.
1.2.5. Actuacions especíﬁques i línies
estratègiques en el sector domèstic
En el sector domèstic, cal implantar mesures especíﬁques en coherència amb
les línies estratègiques següents:
- Accions per introduir equips eﬁcients de climatització als habitatges.
- Accions per introduir equips eﬁcients d’enllumenat als habitatges.
- Accions per introduir aparells domèstics energèticament eﬁcients.
- Accions estratègiques per promoure un ús intel·ligent de l’energia
a la llar.
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1.2.6. Actuacions especíﬁques en el
sector serveis
L’actuació adreçada a les grans empreses ha d’incidir més en la necessitat
d’una gestió energètica i en actuacions
concretes que poden rebre un suport a
mida, d’acord amb les necessitats i les
prioritats de cada moment. També ha
de donar més pes a la formació dels
seus tècnics de manteniment, que tenen
la responsabilitat d’una gestió correcta
de la despesa energètica d’aquestes empreses.
L’actuació adreçada a les petites empreses
ha d’articular-se entorn d’una oferta
d’assessorament energètic, que restarà
lligada a la promoció de tecnologies
energètiques eﬁcients, amb línies d’ajut
tècnic o ﬁnancer dissenyades per a
molts consumidors petits.
Per tal de contrarestar la poca incidència de la reducció de costos energètics
sobre la competitivitat de les empreses
de serveis, cal fer un esforç normatiu per
afavorir la instal·lació d’equipaments
més eﬁcients o el disseny d’ediﬁcis més
sostenibles que facilitin uns mínims acceptables des d’un punt de vista social
i ambiental.
Però cal no oblidar l’eﬁciència energètica com a factor diferenciador. S’ha de
potenciar l’assessorament energètic i la
realització de campanyes dissenyades
especialment a promoure l’eﬁciència
energètica en els serveis, en què l’ús racional de l’energia o l’ús d’energies renovables siguin un distintiu de qualitat
o de compromís social i ambiental.

Els objectius principals en l’àmbit de
l’estalvi i l’eﬁciència energètica en el
sector serveis són els següents:
– Millora de l’eﬁciència energètica
de les instal·lacions tèrmiques (aigua calenta sanitària, climatització i
ventilació) i d’enllumenat.
– Introducció d’equips eﬁcients especíﬁcs d’una determinada activitat com, per exemple, cuines en el
sector de la restauració, forns per a
ﬂeques, rentadores per a bugaderies,
equips de cogeneració per a hotels o
hospitals, làmpades d’alta eﬁciència
energètica per a enllumenat públic,
etc.
– Estendre el manteniment per millorar l’eﬁciència energètica i l’ús racional de l’energia en el sector terciari,
així com en l’enllumenat públic.
– Promoure un millor ús de
l’energia.

1.3. El sector de l’ediﬁcació com
a oportunitat de generació
d’activitat econòmica i
ocupació
L’aplicació de tecnologies d’estalvi i eﬁciència energètica en els ediﬁcis ofereix nombroses possibilitats de creació
d’activitat econòmica. La legislació europea incideix directament en la necessitat d’ediﬁcis eﬁcients des del punt de
vista energètic mitjançant les directives
2002/91/CE i 2010/31/EU del Consell i el Parlament Europeu. Es considera
que els ediﬁcis han de contribuir també
a la reducció d’emissions de gasos contaminants, a reduir el seu consum ener-
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gètic per tal de ser eﬁcients, i a incorporar les energies renovables per facilitar
aquests objectius.
Pel que fa a les ediﬁcacions d’obra nova,
hi ha una oportunitat clara d’actuació
en el camp de l’eﬁciència en la fase
de concepció i disseny de l’ediﬁci, moment adequat per incorporar els criteris
d’ediﬁcació d’energia zero (segons la Directiva 2010/31/UE) i utilitzar les tècniques, les tecnologies i els materials que
ho garanteixin (en instal·lacions i elements constructius). Aquest nou tipus
d’ediﬁcació requereix també professionals (arquitectes, constructors, etc.) que
coneguin aquestes tècniques, materials
i solucions que converteixen els ediﬁcis
en eﬁcients i, ﬁns i tot, amb un consum
zero. Hi ha potencial empresarial per
desenvolupar aquest sector a Catalunya,
però caldrà que el mercat es reactivi i
que la legislació per a l’obra nova sigui
cada cop més exigent, tant en la seva deﬁnició com en la seva aplicació.
Quant als ediﬁcis existents, hi ha més
condicionants o diﬁcultats per esdevenir ediﬁcis de consum energètic quasi
zero. L’oportunitat passa per la possibilitat d’aplicar noves tecnologies i mate-

La ﬁgura del gestor
energètic aporta els
coneixements experts a
l’hora de fer actuacions
sobre les instal·lacions
consumidores d’energia
per tal de maximitzar-ne
l’eﬁciència energètica.

rials que permetin minimitzar els consums i fer que siguin eﬁcients tenint en
compte les característiques de l’ediﬁci.
A Catalunya hi ha cultura de rehabilitació i manteniment dels ediﬁcis en
termes de la seva solidesa i estructura;
però caldria incorporar-hi també els criteris referents a eﬁciència energètica.
1.3.1. El monitoratge i la gestió del
consum d’energia
En el cas de les ediﬁcacions existents,
es preveuen adaptacions que incorporin millors solucions tècniques (basades en nous materials, etc.) i noves
tecnologies de control que facilitin
l’estalvi energètic.
A banda, la gestió del consum energètic
ofereix noves activitats empresarials. A
diferència de la gestió operativa, que
pretén mantenir unes prestacions establertes (confort, il·luminació...), la gestió energètica pretén fer-ho minimitzant
el consum d’energia. En aquest sentit,
la ﬁgura del gestor energètic aporta els
coneixements experts a l’hora de fer actuacions sobre les instal·lacions consumidores d’energia per tal de maximitzar-ne l’eﬁciència energètica. Per fer un
seguiment del nivell d’eﬁciència energètica d’una ediﬁcació, es requereixen
un seguit d’eines que permetin obtenir
informació sobre els consums reals per
punts de consum. A partir d’aquestes
dades, es pot avaluar la necessitat de
fer actuacions de millora de l’eﬁciència
o veriﬁcar que les millores fetes garanteixen els estalvis previstos. Per això cal
implementar solucions de monitoratge, control i supervisió d’instal·lacions.
Aquests sistemes de control també els
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trobem en l’àmbit de l’habitatge (aplicacions domòtiques) o d’ediﬁcacions
(aplicacions immòtiques) perquè, a
més de controlar els consums, permeten optimitzar energèticament una
sèrie de funcionalitats (temperatura,
il·luminació, etc.) que tenen una incidència directa en el consum energètic.
Els ediﬁcis, especialment els de nova
construcció, evolucionen cap al concepte d’ediﬁcis intel·ligents monitorats i controlats, amb un manteniment
avançat que dota l’ediﬁci de més coneixements i d’una major i més automàtica i eﬁcient adaptació a les condicions
de l’entorn. A Catalunya hi ha un fort
desenvolupament d’aquestes tecnologies en part per la presència d’una
base empresarial força destacada, amb
empreses que fabriquen components
per a productes domòtics, enginyeries
i integradors, instal·ladors i empreses
de productes domòtics (com ara controladors, actuadors, sensors, etc.). De
cara al futur, a mesura que els ediﬁcis
incorporin més intel·ligència i tecnologia també necessitaran serveis per a la
instal·lació, conﬁguració, manteniment
i gestió energètica amb més capacitació
i de més valors afegits.
L’ediﬁcació, a més, es pot convertir en
generadora d’electricitat gràcies a la
incorporació i ús d’energies renovables
que potenciïn la generació d’energia
de manera distribuïda i situïn l’ediﬁci
en una posició de node dins d’un sistema de xarxes intel·ligents i de ciutats
també intel·ligents. En aquest punt, cal
destacar la nova regulació respecte a
l’autoconsum d’energia elèctrica amb
balanç net, que afavorirà la viabilitat

econòmica de la utilització d’energies
renovables en els ediﬁcis. En aquesta línia, l’àmbit empresarial de les energies
renovables (principalment, de l’energia
solar fotovoltaica) tindria una gran
oportunitat de negoci.
1.3.2. El sector de les empreses de serveis energètics
Les empreses de serveis energètics (ESE)
tenen un paper clau com a proveïdores
d’aquestes solucions d’eﬁciència energètica, especialment pel fet de poder garantir uns determinats nivells d’estalvi
energètic a partir de la realització
d’unes inversions, l’amortització de les
quals es cobreixen per la reducció de
costos gràcies a l’estalvi energètic aconseguit. D’aquesta manera s’introdueix
la seguretat necessària per emprendre
actuacions amb viabilitat econòmica.
Les noves necessitats energètiques propicien i requereixen l’aparició de nous
serveis i models de negoci. Les empreses de serveis energètics (ESE), com a
facilitadores de solucions d’eﬁciència
energètica en l’ediﬁcació, afronten el
repte de garantir el funcionament eﬁcient de les instal·lacions, en aquest
cas d’una ediﬁcació, que implica el coneixement de les noves tècniques i tecnologies per assolir els estalvis i mantenir-los al llarg del temps. S’hi inclou
el disseny de les instal·lacions, la construcció i instal·lació d’aquestes, i ﬁnalment el manteniment, la conducció i la
supervisió del rendiment.
L’ediﬁci, des del punt de vista energètic,
ha d’evolucionar des del paper actual
de consumidor passiu cap a un ediﬁci
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autosuﬁcient energèticament, que actuï
com un node intel·ligent (micro-xarxa)
i intercomunicat del sistema energètic i que integri la gestió de la demanda, la generació eﬁcient i renovable i
l’emmagatzematge d’energia. Apareixen
uns nous potencials de gestió integrada
per a l’optimització de l’ús de l’energia
i l’aproﬁtament de les infraestructures
energètiques existents, que doten els
ediﬁcis d’unes noves capacitats tant
per l’optimització dels consums interns
com per ser part integrant d’una xarxa
intel·ligent, cosa que permet adaptar
les seves necessitats i potencials en funció dels paràmetres externs de la xarxa,
d’excés d’oferta o de demanda.

1.4. Dues eines per activar
el mercat de la rehabilitació
energètica: la certiﬁcació
energètica d’ediﬁcis i el
Pla d’Estalvi i Eﬁciència
Energètica en els Ediﬁcis de la
Generalitat de Catalunya
1.4.1. La certiﬁcació energètica
d’ediﬁcis
El Reial decret 235/2013, de 5 d’abril,
pel qual s’aprova el Procediment bàsic
per certiﬁcar l’eﬁciència energètica dels
ediﬁcis, aprovat pel Govern de l’Estat,
té com a objectiu donar resposta a les
exigències europees en matèria de certiﬁcació energètica, i transposa parcialment la Directiva 2010/31/UE del
Parlament Europeu i del Consell, de 19
de maig del 2010, i refon el Reial decret 47/2007, de 19 de gener, amb la
incorporació del Procediment bàsic per

a la certiﬁcació d’eﬁciència energètica
d’ediﬁcis actuals.
Aquest Reial decret estableix l’obligació
de posar a disposició dels compradors o usuaris dels ediﬁcis un certiﬁcat d’eﬁciència energètica que haurà
d’incloure informació objectiva sobre el
comportament de l’ediﬁci (o habitatge)
i valors de referència com ara els requisits mínims d’eﬁciència, per tal que els
propietaris o arrendataris potencials puguin comparar i avaluar-ne l’eﬁciència
energètica. D’aquesta manera, quan
es construeixi, es vengui o es llogui un
ediﬁci o habitatge, es lliurarà el certiﬁcat al comprador o nou arrendatari
en els termes que estableix el Procediment. El Reial decret també contribueix
a difondre informació sobre les emissions de CO2 per l’ús de l’energia que procedeix de fonts emissores en el sector
residencial, cosa que permetrà adoptar
mesures per reduir-les i millorar així la
qualiﬁcació energètica ﬁnal.
L’obtenció del certiﬁcat atorgarà el dret
d’utilitzar, durant deu anys, l’etiqueta
d’eﬁciència energètica emesa, la qual
s’haurà d’incloure en tota oferta, promoció o publicitat dirigida a la venda
o arrendament de l’ediﬁci o habitatge.
Tots els ediﬁcis de titularitat privada
que siguin freqüentats per públic, amb
una superfície útil total superior als 500
m2, i els ediﬁcis ocupats per autoritats
públiques, amb una superfície útil superior a 250 m2, hauran d’exhibir l’etiqueta
en un lloc visible. En la resta de casos,
l’exhibició de l’etiqueta serà voluntària i
dependrà del que estableix l’òrgan competent de cada comunitat autònoma.
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L’obtenció del certiﬁcat
atorgarà el dret d’utilitzar,
durant deu anys, l’etiqueta
d’eﬁciència energètica
emesa, la qual s’haurà
d’incloure en tota oferta,
promoció o publicitat
dirigida a la venda o
arrendament de l’ediﬁci o
habitatge.
Cal destacar la posada en marxa a ﬁnals
de maig del 2013 del procés de certiﬁcació energètica dels ediﬁcis existents,
gestionat per l’ICAEN. A partir de l’1 de
juny del 2013 és obligatori disposar del
certiﬁcat energètic per a ediﬁcis o parts
d’ediﬁcis o habitatges que es venguin o
es lloguin, així com en el cas d’ediﬁcis
o parts d’ediﬁcis en què una entitat
pública ocupi una superfície útil total
superior a 500 m2. Aquesta certiﬁcació
s’uneix a la ja obligatòria des del 2007
per als ediﬁcis de nova construcció.
La certiﬁcació energètica dels ediﬁcis cal
que sigui considerada no només com un
tràmit per obtenir la lletra que estableix
la qualiﬁcació energètica de l’ediﬁci,
sinó com una palanca per al foment del
mercat de la rehabilitació energètica.
El certiﬁcat aporta una informació valuosa al propietari de l’ediﬁci i al futur
comprador o llogater, perquè especiﬁca
quin serà el consum d’energia esperat
de l’ediﬁci i les propostes de millora per
tal de reduir i optimitzar-ne el consum.

1.4.2. El Pla d’Estalvi i Eﬁciència
Energètica en els Ediﬁcis de la
Generalitat de Catalunya
El consum anual d’energia del conjunt
d’ediﬁcis i equipaments de la Generalitat de Catalunya s’avalua en uns 1.000
GWh/any, cosa que comporta una factura entorn dels 110 milions d’euros
anuals. Davant d’aquestes xifres, millorar l’eﬁciència i reduir el consum global
de l’Administració constitueix un dels
reptes de la política energètica catalana
per als propers anys per tal de contribuir a disminuir la demanda d’energia
del país, així com pels impactes econòmics i ambientals que se’n deriven.
El Pla d’Estalvi i Eﬁciència Energètica
en els Ediﬁcis de la Generalitat 20112014, elaborat arran de l’aprovació d’un
acord de Govern l’agost del 2011, planteja precisament un conjunt de mesures
per reduir progressivament aquest consum i els costos associats.

Millorar l’eﬁciència i
reduir el consum global
de l’Administració
constitueix un dels reptes
de la política energètica
catalana per als propers
anys per tal de contribuir
a disminuir la demanda
d’energia del país, així
com pels impactes
econòmics i ambientals
que se’n deriven.
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Per assolir aquesta ﬁnalitat, el Pla preveu diverses alternatives d’actuació en
funció, d’una banda, de les característiques i el potencial d’estalvi energètic
dels ediﬁcis i, de l’altra, de les necessitats d’inversió en matèria d’equips i serveis. Així, a l’hora de deﬁnir una estratègia per a cada una d’elles, es pot anar
des de la simple revisió de les condicions de subministrament d’energia, racionalitzant la contractació de l’electricitat
i del gas natural (mesura fonamental
en tots els casos i prèvia a qualsevol altre tipus d’acció), ﬁns a la implantació
d’un programa d’inversions per renovar
l’equipament tecnològic i cobrir les despeses amb els estalvis aconseguits, tot
passant per la creació de la ﬁgura del
gestor energètic de l’ediﬁci (o conjunt
d’ediﬁcis), la divulgació de bones pràctiques entre els treballadors i usuaris a
ﬁ de sensibilitzar-los sobre el potencial
d’estalvi associat al canvi d’hàbits, o la
introducció de criteris d’eﬁciència energètica en la compra de béns i equips.
El Pla també cerca el paper exempliﬁcant de la Generalitat davant de la
resta de sectors i del conjunt de la ciutadania, fomentant projectes d’estalvi
dins del marc dels objectius del Pla de
l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya
2012-2020. Els objectius plantejats es
tradueixen numèricament de la manera
següent:

- Reduir el consum d’energia del
conjunt d’ediﬁcis i dependències de
la Generalitat (incloent els departaments i el sector públic) en un 12%
en l’horitzó de l’any 2014.
- Reduir en un 4,4% la factura energètica de la Generalitat a partir del
2014.
- Reduir en un 15,2% la factura energètica dels ediﬁcis i les dependències
de la Generalitat en l’horitzó 20202025.
Així mateix, es vol potenciar el mercat
de serveis energètics per tal de crear un
teixit empresarial que faci de l’estalvi i
l’ús eﬁcient de l’energia un sector econòmic de futur, el qual, a més, contribuirà
a reduir la factura energètica del país
i a minimitzar els impactes ambientals
associats a l’ús ineﬁcient dels recursos
disponibles, i atraurà, al mateix temps,
el capital privat per a la rehabilitació
energètica d’ediﬁcis públics.
Aquest Pla està ja en fase d’implantació.
S’està ﬁnalitzant la revisió dels contractes
de subministrament d’energia del conjunt
dels departaments de la Generalitat de
Catalunya i s’ha iniciat ja la licitació
de les obres de millora energètica en
ediﬁcis de la Generalitat de Catalunya
en la modalitat de serveis energètics.
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La cultura de la sostenibilitat és un valor essencial a Endesa que es fa palès en
un alt nivell de desenvolupament dels
programes deﬁnits en el Pla de Sostenibilitat d’Endesa.
El 2012, per dotzè any consecutiu, Endesa va reaﬁrmar la seva presència en
el prestigiós Índex Internacional de
Sostenibilitat Dow Jones (Dow Jones
Sustainability Index, DJSI). Aquest indicador inclou empreses líders que fan
del seu compromís amb la sostenibilitat
un eix bàsic de la seva estratègia empresarial. Entre altres accions, els Premis Endesa a la Promoció Immobiliària
més Sostenible, que aquest any compliran la setena edició, premien aquelles
empreses que contribueixen a garantir
el desenvolupament respectuós amb el
medi ambient. Això suposa un avenç en
la generació de valor a llarg termini per
a les societats que el desenvolupen.

2.1. La necessitat de
racionalitzar el consum
energètic en els habitatges
L’abril passat es va aprovar el Reial decret 233/2013 que dóna vida al Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges,
la Rehabilitació Ediﬁcatòria i la Regeneració i Renovació Urbanes 20132016, en què s’adopten mesures directes d’aplicació immediata que esperen
invertir la tendència clàssica del sector
des de l’obra nova i la propietat a la rehabilitació i regeneració urbana, sota el
paraigua de l’eﬁciència energètica.
El consum energètic dels ediﬁcis s’ha
incrementat de manera signiﬁcativa en

els darrers anys i representa el 40% de
l’energia ﬁnal consumida a Europa. Per
donar resposta a les màximes exigències
de confort, en general s’ha optat per la
via més fàcil, és a dir: incorporar nous
aparells de climatització i incrementar el
consum energètic amb les conseqüents
emissions de CO2. Però per fer front a
aquest creixement de consum energètic
desbocat, la Unió Europea ha aprovat
diverses directives orientades a l’estalvi
i l’eﬁciència energètica. Una d’aquestes
normatives europees es ﬁxa l’objectiu
de reduir un 20% el consum per a l’any
2020 i també estableix l’obligació de
disposar d’una certiﬁcació energètica
per a tot ediﬁci o habitatge que es vulgui vendre o llogar, mesura que a partir
del primer de juny del 2013 ha entrat
en vigor a l’Estat espanyol.
El canvi climàtic, l’escalfament global
o simplement les pujades de la factura
energètica, ens recomanen millorar en
eﬁciència energètica per no haver de
renunciar als estàndards de confort assolits. Aquesta millora passa per un bon
coneixement del comportament tèrmic
de l’ediﬁci i de les seves instal·lacions,
així com per una bona gestió energètica de l’ediﬁcació. Aquesta bona gestió
ens ofereix, en el cas dels ediﬁcis existents, moltes possibilitats de millora i
uns estalvis potencials que permeten
recuperar a mitjà termini el cost de la
inversió. Es tracta d’una mesura inajornable, tant per raons econòmiques com
ambientals, per la qual tots els països
del nostre entorn ja han apostat fort pel
fet que és, també, un element dinamitzador de l’activitat econòmica del país.
En alguns casos resulta senzill millorar
amb canvis d’hàbits dels usuaris; en
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d’altres, el coneixement del comportament energètic de l’ediﬁci és el punt de
partida per identiﬁcar els punts febles i
les accions que cal realitzar per reduir
consums en valors que sovint poden
assolir entorn del 50% dels consums
actuals. Ara bé, intervenir en la millora
del comportament energètic dels ediﬁcis requereix, a més d’una normativa,
empreses i professionals experts amb
uns coneixements especialitzats i que
tinguin l’habilitat d’aplicar en cada cas
les millors solucions.

Figura 2.1. Escola Guarderia Municipal La Font del Rieral.
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

2.2. De l’informe d’avaluació de
l’ediﬁci al certiﬁcat d’eﬁciència
energètica
Segons una enquesta del Centre
d’Investigacions Sociològiques (CIS) del
2010, la majoria dels usuaris de l’actual
parc d’habitatges de més de trenta anys
(12 milions d’habitatges) estan insatisfets amb l’aïllament tèrmic i acústic dels
ediﬁcis (l’entrada en vigor de la primera normativa que vetllava pel comportament energètic dels ediﬁcis, la NBECT-79, és del 1979). Si a això afegim
la necessitat de reduir els gasos d’efecte
hivernacle (GEI) per al 2020 (el sector
de la construcció representa el 22%), és
necessari una intervenció contundent
tant per a l’obra nova com per al parc
ediﬁcat ja que els habitatges espanyols
consumeixen un 17% de tota l’energia
del país.
El nou informe d’avaluació de l’ediﬁci
(IEE, sigla que correspon a informe de
evaluación del ediﬁcio) deroga la inspecció tècnica d’ediﬁcis (ITE) i és obligatori
per als ediﬁcis de bloc amb més de cinquanta anys i exigible a partir del 2019.
L’IEE recull més aspectes que l’ITE perquè
pren en consideració no només l’estat de
conservació, sinó també l’accessibilitat i
l’eﬁciència energètica.

Font: Endesa

Respecte a l’habitatge construït, el decret de transposició de la directiva europea, aprovat el passat mes d’abril, ha
fet obligatori disposar d’un certiﬁcat
d’eﬁciència energètica en el moment de
la venda o lloguer d’ediﬁcis o habitatges. Aquest fet pot suposar un impuls
en la millora energètica dels ediﬁcis,
en la mesura que disposar d’una bona
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qualiﬁcació sigui apreciat pel mercat i
esdevingui un argument de qualitat i,
per tant, de venda.
El programa recull les dades de l’ediﬁci
(orientació, dimensions, sistemes constructius...) per obtenir una qualiﬁcació
energètica, la qual, tramitada administrativament, és el certiﬁcat requerit,
que incorpora també unes propostes de
millora. Un certiﬁcat que permet comparar “objectivament” diferents ediﬁcis
o habitatges. La virtut mateix del procediment és, alhora, la seva feblesa, ja
que a partir d’un bon coneixement de
l’ediﬁci i de la seva envolupant es determina la demanda energètica “teòrica”
de la qual es deriven consums i emissions de CO2 “teòrics”, els quals poden
estar lluny de la realitat dels consums
energètics d’un habitatge o ediﬁci.
De fet, el comportament i la percepció
dels usuaris és molt variable i d’ells es
deriven els consums i les emissions de
CO2 reals. És usual que en un mateix
ediﬁci hi hagi habitatges idèntics però
amb consums força divergents. D’aquí
la importància d’una informació i una

Disposar d’un certiﬁcat
d’eﬁciència energètica pot
suposar un impuls en la
millora energètica dels
ediﬁcis, en la mesura que
disposar d’una bona qualiﬁcació sigui apreciat pel
mercat i esdevingui un
argument de qualitat i, per
tant, de venda.

publicitat sobre tot allò que fa referència a l’estalvi d’energia, que en el cas
d’Endesa posa en pràctica en totes les
seves actuacions.

2.3. Els Premis Endesa a la Promoció
Immobiliària més Sostenible
Anualment es lliuren uns guardons en
què es valoren les candidatures des
d’un punt de vista integral. Es tenen en
compte, a més d’una anàlisi tècnica, els
aspectes de màrqueting, comunicació i
impacte social.
En la passada edició, el Premi a la Promoció Immobiliària més Sostenible se’l
va endur la promoció de noranta-cinc
habitatges de protecció oﬁcial situats
al carrer Roc Boronat del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (ﬁgura2.2). També va destacar el projecte
Smart Park de Tabacalera a Tarragona i
el nou ediﬁci d’Endesa a Catalunya (ﬁgura 2.4).
La promoció d’habitatges guanyadora
dels Premis Endesa destaca pel disseny
de la pell de l’ediﬁci, que millora el seu
aïllament i estanquitat i, en conseqüència, aconsegueix una reducció important de la demanda energètica. També
destaca l’estudi integral de materials,
energia i aigua en el cicle de vida de
l’ediﬁci.
Aquest ediﬁci es troba connectat a la
xarxa de calor del districte del barri
22@ de Barcelona, en el qual s’aproﬁta
la calor residual d’una incineradora per
satisfer les demandes de calor i fred dels
habitatges. S’ha aconseguit una reducció de la demanda energètica gràcies al
disseny de la pell de l’ediﬁci, instal·lant
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Figura 2.2. Imatges dels noranta-cinc habitatges de protecció oﬁcial al
carrer Roc Boronat de Barcelona

Font: Endesa

façana i cobertes ventilades, fusteria
amb més estanquitat a l’aire i augmentant el gruix de l’aïllament. L’ediﬁci disposa de ventilació creuada en tots els
habitatges. Per a la construcció s’ha
optat per l’ús de materials amb baixa
energia incorporada i de procedència
natural, com ara la fusta de les ﬁnestres
i de les làmines de protecció, la llana de
ﬁbra de roca o les pintures de silicat.

ges. A més, la il·luminació de les zones comunes compta amb detectors de
presència. S’hi han instal·lat elements
de reducció de consum d’aigua en aixetes i inodors. Els ascensors són de baix
consum i els electrodomèstics són de
classe A bitèrmics. En les zones enjardinades s’ha optat per la plantació de
vegetació autòctona.

El disseny de l’ediﬁci, amb una obertura
interior, permet la il·luminació natural
de totes les dependències dels habitat-

S’ha elaborat una memòria de sostenibilitat dins de la memòria de qualitats,
en què es descriuen les dades concretes
d’estalvi energètic i emissions de CO2
de l’ediﬁci.
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El Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona incorpora en totes les seves
comunicacions (notes de premsa, pàgina
web, etc.) conceptes de construcció sostenible i estalvi energètic.

disposen d’un sistema automàtic de rec
amb sensors de pluja. La implantació
d’aquest tipus de façana actua, alhora,
de façana ventilada i de protecció de la
façana posterior.

L’Smart Park de Tarragona consisteix en
la rehabilitació de la façana de l’antiga
fàbrica de la Tabacalera, on s’ha realitzat una promoció dels espais verds
urbans reﬂexionant sobre la tendència
actual d’eliminar zones verdes o enjardinades per reduir el consum d’aigua
en les èpoques de restriccions i demostrar que aplicant criteris sostenibles en
disseny, els beneﬁcis de l’entorn són importants.

La il·luminació exterior és eﬁcient amb
làmpades LED, equipades amb detectors de crepuscle. S’han emprat materials de baix impacte ambiental i amb el
cicle de vida controlat, com per exemple la passarel·la de fusta. A més, s’han
aproﬁtat materials existents, com les
llambordes.

Tota la façana vertical actua com un sistema de depuració que recicla les aigües
captades en el sistema de sanejament
municipal, i la resta de zones verdes

Els mitjans on-line, principalment els
blogs especialitzats, han fet ressò de
la creació del jardí vertical més gran
d’Europa. Podem trobar aquest projecte
en les principals xarxes socials. El web
de la promoció destaca l’ús de solucions
sostenibles i la importància d’iniciatives

Figura 2.3. Ediﬁci de la nova seu social d’Endesa a Catalunya

Font: Endesa
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com aquestes per preservar el medi ambient. L’Ajuntament de Tarragona ha recuperat la fàbrica de tabac per transformar-la en un gran complex cultural de
la ciutat, un nou espai públic que pretén
donar respostes a les necessitats d’oci i
cultura que requereix la ciutadania de
Tarragona del segle XXI.
Per últim, l’ediﬁci de la nova seu social
d’Endesa a Catalunya ha estat el resultat d’una obra d’ampliació i rehabilitació integral d’un complex format per
ediﬁcis de diferents èpoques.
Els paràmetres de sostenibilitat han estat els eixos fonamentals del projecte

arquitectònic. S’han implantat sistemes
actius i passius vinculats a l’eﬁciència
energètica en les àrees de rehabilitació,
amb l’objectiu d’homogeneïtzar-les amb
les de nova construcció, per respondre
de manera equivalent al repte de la sostenibilitat.
Les principals mesures adoptades han estat: gestió intel·ligent de la il·luminació
interior; climatització amb recuperació
entàlpica de fred i calor; 94% d’aportació
d’energia solar tèrmica per a aigua calenta sanitària (ACS); instal·lació de planta fotovoltaica a la coberta, i protecció
solar a la façana mitjançant vidres d’alt
factor de protecció i serigraﬁes.
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Des de fòrums molt diversos s’assenyala
el vehicle elèctric (VE) com una de les
aportacions més prometedores als problemes de l’actual model de mobilitat en
la majoria de les societats desenvolupades: elevat consum d’energia, generació
de contaminants i una gran dependència
de combustibles fòssils d’origen exterior.
Malgrat els seus beneﬁcis, la potencial
gran penetració del vehicle elèctric, la
infraestructura necessària per a la seva
recàrrega i la densitat concentrada en
nuclis urbans, poden generar pertorbacions en el sistema elèctric, empitjorament de la qualitat de la xarxa i augment
del consum elèctric sense aproﬁtament
de la infraestructura elèctrica existent, i
sempre s’ha de tenir present la seguretat elèctrica en nous desenvolupaments
com a punt de partida.
Qualsevol nou actiu que es connecti a la
xarxa elèctrica en la qual tingui lloc una
conversió d’energia, és a dir, que contingui electrònica de potència, és susceptible de generar pertorbacions en la
qualitat de la xarxa, tal com succeeix en
les fonts d’origen renovable. En el cas
del vehicle elèctric s’afegeix que aquest
nou actiu del sistema és mòbil i el seu
procés de recàrrega depèn de diversos
factors, entre els quals hi ha l’estat de
càrrega de les bateries.
La penetració de vehicles elèctrics es
preveu que sigui progressiva en els
pròxims anys, per la qual cosa hi ha
diverses possibles propostes de millora
d’aquest potencial problema.
En aquest article es mostra l’impacte
que pot tenir la recàrrega del vehicle –
tant lenta com ràpida– sobre el sistema

elèctric, així com les solucions analitzades, els desenvolupaments efectuats
i les recomanacions que tant Endesa
com la Fundación Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) han estudiat a través del
projecte d’R+D CRAVE per reduir i, ﬁns
i tot, evitar aquest efecte del vehicle
elèctric. També es mostra una anàlisi
de la normativa de seguretat aplicable
a les infraestructures de recàrrega del
vehicle elèctric i s’indiquen els aspectes
més interessants de la pròxima modiﬁcació del Reglament electrotècnic de
baixa tensió, reglamentació bàsica per
a aquest tipus d’instal·lacions.

3.1. Recàrrega
elèctric

del

vehicle

Per analitzar l’impacte de la recàrrega
del vehicle elèctric sobre el sistema és
fonamental diferenciar entre els diferents modes de càrrega que estableix la
normativa (taula 3.2).

3.1.1. Recàrrega lenta vs. recàrrega
ràpida
L’ús d’una forma de càrrega o altra
dependrà principalment del temps
disponible per a la recàrrega de les
bateries (taula 3.1). Així, en aquells
emplaçaments en què el vehicle
romangui
aturat
durant
llargs
períodes de temps (ﬁns a 8 o 10
hores) com els domicilis particulars
o els centres de treball s’usarà
preferentment la recàrrega lenta. La
recàrrega semiràpida s’implantarà
habitualment en aquells llocs en què
el vehicle estigui aturat poques hores
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(d’una a tres hores) com llocs d’oci
o centres comercials (ﬁns a 22KW).
Finalment la càrrega ràpida s’instal·larà
preferentment en emplaçaments en
els que l’usuari estigui únicament uns
pocs minuts, com estacions de servei
(50kW). Previsiblement, el mode de
càrrega més emprat serà la càrrega
lenta, mentre que la càrrega ràpida es
considera un complement necessari per
reduir l’ansietat derivada de la reduïda
autonomia actual del vehicle elèctric, o
bé per a ús de ﬂotes que requereixen un
ús intensiu del vehicle elèctric.
Per garantir la seguretat durant el procés de carrega existeix tant en Mode
3 com en Mode 4 de la taula 3.2 una
comunicació entre Vehicle Elèctric i infraestructura de recarrega. Així doncs,
aquest dos modes, 3 i 4, son els recomanats per un correcte procés de recarrega tan des de l punt de vista de seguretat com de gestionabilitat, com veurem
més endavant.
A partir del coneixement de les diferents tecnologies de recarrega elèctric
en funció de la velocitat i mode de recarrega així com dels potencial escenaris d’ús d’aquesta podem classiﬁcar la

infraestructura de recarrega de vehicle
elèctric actual segons la matriu de la
taula 3.3.

3.2. Impacte de la recàrrega del
vehicle elèctric a la xarxa
L’impacte del vehicle elèctric sobre el
sistema elèctric es pot abordar des de
diversos enfocaments, en funció del nivell del sistema que s’analitzi. Diverses
fonts assenyalen que el parc de generació elèctrica i la xarxa de transport i
distribució disponibles al país són prou
per satisfer les necessitats energètiques
de recàrrega de la ﬂota de vehicles elèctrics que s’espera per als pròxims anys.
A mesura que augmenti la penetració
de vehicles elèctrics i per tal d’evitar
problemes puntuals en els casos en què
diversos vehicles connectaran de manera simultània, és recomanable implementar sistemes intel·ligents de gestió
de la demanda que permetin gestionar
el procés de recàrrega.
Per a una gestió eﬁcient de la demanda
és necessària la comunicació entre el
vehicle elèctric i el punt de recàrrega,

Taula 3.1. Escenaris d’implantació dels punts de càrrega del vehicle elèctric
Longitud
del trajecte
Lloc de càrrega
Mode de càrrega

ESCENARI A

ESCENARI B

ESCENARI C

Distància curta

Mitja distància

Distància llarga

Casa/Oﬁcina

Àrea urbana (supermercats,
pàrquings o gasolineres)

Estacions de servei

Lent

Semiràpid o ràpid

Ràpid

Font: Associació Chademo
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Taula 3.2. Principals característiques dels diferents modes de càrrega
acceptats per la normativa de vehicles elèctrics
Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Connexió a la
xarxa

Presa de corrent
normalitzada

Presa de corrent
normalitzada

Connexió directa
del vehicle elèctric
a la xarxa alterna
per presa de recàrrega

Connexió indirecta
del vehicle elèctric
a la xarxa alterna
mitjançant presa de
recàrrega

Corrent
nominal

16 A (lent) (UNEEN 61851-1)

32 A (lent o semiràpid) (UNE-EN
61851-1)

63 A (III)* (semiràpid)

70 A (I)*
400
A corrent continu
(DC)** (ràpid)

Dispositiu de
regulació de
la càrrega

Inclòs en el vehicle elèctric

Inclòs en el vehicle
elèctric

Inclòs en el vehicle
elèctric

Inclòs en la presa de
recàrrega (extern al
vehicle elèctric)

Comunicació

No necessària

Obligatori conductor Comunicació entre
pilot de control
vehicle i presa
obligatòria

Comunicació entre
vehicle i presa obligatòria

Nombre de
fases

I

III

I

III

I

III

DC

Potència
màxima (kW)

3,7

11

7,4

22

16,1*

44*

240**

* Valors determinats per tensió i corrent màxims que poden suportar els connectors segons la norma
UNE-EN 62196-2. No estan recollits a la norma UNE-EN 61851-1.
** Valors corresponents a la interfície universal segons la norma UNE-EN 62196-1.

Font: S. Cascante i G. Fernández
obligatòria en els modes de càrrega 2, 3
i 4 i inexistent en el mode 1. Una forma
complementària a la gestió del procés
de recàrrega per evitar la congestió del
sistema és fomentar la recàrrega nocturna, que allunya gran part de les recàrregues del vehicle elèctric dels moments
de més consum i afavoreix a la integració d’energies renovables. Amb aquest
motiu s’ha implantat l’anomenada tarifa supervall. Aquesta tarifa estableix
una discriminació horària que afavoreix
el consum d’energia durant la nit i el
penalitza durant el dia, sobretot en períodes punta de demanda.

En apropar l’anàlisi als punts de consum i l’usuari ﬁnal, l’impacte del vehicle elèctric sobre el sistema elèctric
s’accentua: la recàrrega no gestionada
del vehicle elèctric pot arribar a generar
inconvenients per a les xarxes de distribució, tant de baixa com de mitjana
tensió. Aquesta afecció del vehicle elèctric sobre el sistema es reﬂecteix a dos
nivells: augment d’infraestructura elèctrica no optimitzant l’ús de l’existent
per a un consum elèctric puntual, i
empitjorament de la qualitat de xarxa.
Aquests impactes també poden tenir
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Taula 3.3. Classiﬁcació tipus de infraestructura en Funció de la velocitat de
recàrrega i l’entorn d’ús

Font: Endesa S.A
lloc a les instal·lacions privades com als
aparcaments d’ediﬁcis comunitaris de
vivendes.
Ja que s’ha diferenciat entre modes
de càrrega, resulta interessant també
comparar el seu impacte sobre la xarxa
elèctrica. Per començar, cal ressaltar la
diferència que hi ha entre les potències
de consum amb càrrega lenta i amb
càrrega ràpida i la seva evolució temporal (ﬁgures 3.1 i 3.2): en el cas de
la càrrega lenta no se superen els 3,7
kW i es mantenen gairebé constants al
llarg de les sis hores i mitja de càrrega,
mentre que en el cas de la càrrega ràpida s’assoleixen ﬁns a 48 kW que varien
molt al llarg dels 28 minuts de càrrega.

També cal destacar la diferència de
comportaments pel que fa a la qualitat de la xarxa. La injecció d’harmònics
generada per cada mode de càrrega es
mostra a la ﬁgura 3.3, i com es pot observar el factor THDi és més gran per al
cas de la càrrega lenta (corrent altern,
AC) que per a la ràpida (DC). A part,
cal assenyalar que en els dos modes
de càrrega el factor de potència és la
unitat quan es treballa a potència nominal, però empitjora en altres règims
de funcionament (ﬁgures 3.4 i 3.5).
Aquests problemes es poden accentuar
en el cas de la càrrega lenta, ja que el
vehicle està equipat amb el carregador
i aquest està optimitzat per subminis-
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trar energia a les bateries, però no per
evitar l’impacte a la xarxa. A aquest aspecte negatiu de la càrrega en el mode
1, cal afegir el fet que el vehicle es pot
connectar a la xarxa en qualsevol punt
a través d’un endoll domèstic ordinari,
la qual cosa genera problemes de qualitat de la xarxa en punts aleatoris del
sistema. Per contra, els equips de càrrega ràpida tendeixen a incorporar conﬁguracions d’electrònica de potència que
no només redueixen l’impacte sobre la
qualitat de la xarxa, sinó que en alguns
casos ﬁns i tot ajuden a millorar-la.
En l’actualitat, el procés d’introducció
de punts de recàrrega de vehicles a la
xarxa elèctrica està en les seves primeres fases, com les instal·lacions foto-

Figura 3.1. Exemple de càrrega lenta
Active Power
3500
3000

voltaiques fa només uns anys; d’aquí
l’interès en la comparació entre les
dues tecnologies, ja que tots dos processos generen o van generar incertesa.
Totes dues tecnologies (generació fotovoltaica i càrrega de vehicles elèctrics)
estan sotmeses a estrictes estàndards
que eviten una mala inﬂuència sobre
la qualitat de la xarxa; de fet, ambdues
es regeixen per les mateixes normes
d’emissió d’harmònics de corrent IEC
61000-3-2 i IEC 61000-3-12, en funció
del corrent nominal.
3.2.1. Formes d’evitar l’impacte de la
recàrrega del vehicle elèctric a la xarxa
elèctrica
De la mateixa manera que s’ha diferenciat la càrrega lenta de la ràpida abans
d’analitzar el possible impacte del vehicle sobre la xarxa, també es diferencien els modes de càrrega 1, 2 i 3 de
la càrrega de mode 4 quan es proposen
maneres d’evitar-ho.
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Figura 3.4. Factor de potència d’un
punt de càrrega lenta durant la
seva operació

Figura 3.5. Factor de potència d’un
punt de càrrega ràpida durant la
seva operació
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3, la manera més prometedora de reduir el seu impacte sobre la xarxa és
l’anomenada smart charging o càrrega
intel·ligent. L’objectiu d’aquesta política de gestió de la recàrrega és adaptar l’estat del sistema elèctric regulant
el procés de càrrega amb dos objectius
principals:
• Evitar els períodes punta de consum i afavorir la recàrrega en períodes vall.
• Adaptar-se als períodes amb preus
d’energia més baixos i afavorir la integració d’energies renovables en el
sistema elèctric per tal de promoure
la recàrrega del vehicle en els moments en què es produeixen excessos de producció de renovables.
La regulació del procés de càrrega es
pot fer de dues maneres (ﬁgura 3.6):
• Activant o desactivant el procés de
càrrega (on/off).
• Regulant el règim de funcionament del carregador del vehicle i
forçant-ne el funcionament a càrrega parcial.

Font: CRAVE Project

El funcionament a càrrega parcial és
aplicable als modes de càrrega 2 i 3,
mentre que la regulació on/off és aplicable tots els modes. L’estratègia on/off
és més recomanable que l’operació amb
règims de treball diferents del nominal
ja que, com s’ha indicat anteriorment,
augmenta l’impacte sobre la qualitat
de la xarxa i disminueix l’eﬁciència del
procés.
A través del projecte CRAVE, Endesa i
la Fundación CIRCE han estudiat i analitzat els problemes que pot ocasionar
la càrrega del vehicle elèctric sobre la
xarxa. En el cas de la càrrega ràpida
s’han proposat dues estratègies: gestió
de la potència de càrrega, ús de sistemes d’emmagatzematge i ús de sistemes d’emmagatzematge i de generació
d’energia elèctrica.
a) Gestió de la potència de càrrega
Aquesta solució consisteix a disminuir
la potència de recàrrega del vehicle en
funció del nivell de potència disponible
de la xarxa de distribució, cosa que evita
noves inversions en infraestructures, o
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Figura 3.7. Exemple d’ús de
sistemes d’emmagatzematge per
reduir l’impacte de la càrrega
ràpida a la xarxa elèctrica
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b) Ús de sistemes d’emmagatzematge
d’energia
Aquesta tècnica consisteix a fer ús de sistemes d’emmagatzematge que acumulen energia elèctrica durant els períodes
de menor ús del carregador, de preus
baixos d’energia o de gran producció de
les renovables, i la descarreguen en els
moments en què ho requereix la recàrrega del vehicle elèctric. Igual que els
períodes de recàrrega de les bateries del
sistema d’emmagatzematge s’adapten a
l’estat del sistema elèctric, la descàrrega també pot seguir diferents pautes:
moments de més saturació de la xarxa,
períodes de major cost de l’energia, reducció dels pics màxims de consum o
aplanament de la demanda. A la ﬁgura
3.7 es mostra un exemple d’aquesta tècnica aplicada a un carregador ràpid. La
línia vermella mostra la potència consumida pel carregador; la línia blava,
l’energia cedida o absorbida pel sistema
d’emmagatzematge; la línia verda contínua, l’energia consumida de la xarxa elèctrica; i la línia verda de punts,
l’energia emmagatzemada pel sistema.

Figura 3.6. Gestió de potència en
un punt de recàrrega: on/off en el
cas de l’esquerra i funcionament
per càrregues parcials en el cas de
la dreta

Power (kW)

en funció d’altres factors com la potència contractada o el preu de l’energia.
Aquesta política de gestió també pot ser
utilitzada en microxarxes on hi hagi altres càrregues gestionables, de manera
que es distribueixi la potència disponible entre els diferents sistemes energètics sense necessitat de disposar d’una
major potència contractada. Aquesta estratègia té dos inconvenients:
s’allarguen els processos de càrrega i
els sistemes operen fora del règim òptim, cosa que empitjora l’eﬁciència i la
inﬂuència sobre la qualitat de la xarxa
dels carregadors ràpids actuals.
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Font: CRAVE Project
Com es pot observar s’aconsegueixen
importants resultats: es redueixen els
pics de potència consumida de la xarxa
elèctrica, el carregador continua funcionant a règim nominal i la càrrega
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dura el mateix temps. L’ús de sistemes
d’emmagatzematge d’energia fa possible la instal·lació de punts de recàrrega
ràpida en emplaçaments en els quals la
limitada potència disponible no ho permetria en un principi.

no es consideren aptes per al seu ús en
automòbils.

A més, l’ús de sistemes d’emmagatzematge té altres aplicacions. A la taula
3.4 es mostren les principals.

La seguretat en la recàrrega del vehicle
elèctric és una cosa fonamental per a
aquest sector, no només per les possibles
implicacions per a la salut dels usuaris i
no usuaris i dels equips implicats (vehicles, dispositius de recàrrega i la xarxa
elèctrica), sinó que qualsevol problema
greu podria suposar un important fre
a la implantació d’aquest tipus de vehicle. A l’hora de parlar de seguretat
en la recàrrega del vehicle elèctric, cal

Actualment, s’empren bateries estacionàries d’ió liti com a sistemes
d’emmagatzematge. No obstant això, en
el futur es faran servir les anomenades
bateries second life, antigues bateries
de vehicles elèctrics que en perdre part
de la seva capacitat d’emmagatzematge

3.3. Seguretat en la recàrrega
del vehicle elèctric

Balanç de potència Desplaçament
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Qualitat de
potència
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Taula 3.4. Aplicacions del sistema d’emmagatzematge
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parlar de dues dimensions: la relativa al
conjunt equip de recàrrega i vehicle i la
relacionada amb la instal·lació que connecta l’equip de recàrrega amb la xarxa
elèctrica.
La seguretat relativa als equips de recàrrega (carregador i vehicle) està recollida en una llarga llista d’estàndards
que s’agrupen sota les directives europees de baixa tensió (2006/95/CE)
i de compatibilitat electromagnètica
(2004/108/CE). Destaquen les normes
següents: sèrie IEC 61851 (càrrega conductiva del vehicle elèctric), sèrie IEC
62196 (connectors per a la recàrrega
del vehicle elèctric), sèrie IEC 61980
(càrrega inductiva de l vehicle elèctric),
sèrie IEC 61000 (relacionada amb la
compatibilitat electromagnètica dels
dispositius). Cal destacar que algunes
d’aquestes normes es troben encara en
estat de desenvolupament, fet que no
impedeix ni limita l’avenç del sector del
vehicle elèctric.
El principal codi que regula la instal·lació
que connecta el carregador a la xarxa
elèctrica és, en el cas espanyol, el Reglament electrotècnic de baixa tensió,
que actualment no compta amb un capítol especíﬁc per a les instal·lacions de
recàrrega del vehicle elèctric i les seves
peculiaritats.

3.3.1. La seguretat que ve: l’esborrany
d’ITC-BT-52, Instal·lacions amb ﬁns
especials. Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics
Com ja s’ha indicat, el món del vehicle
elèctric és un camp en constant evolució

en què en molts casos la tècnica s’avança
a la normativa i reglamentació que l’ha
de regular. Un exemple d’aquest fenomen pot ser el dels connectors de càrrega ràpida en DC; alguns fabricants ja comercialitzen connectors COMBO sense
que s’hagi publicat encara un estàndard
internacional que reguli aquest tipus
de connectors. Un altre exemple, més
proper encara, és el de la reglamentació de les instal·lacions de recàrrega del
vehicle elèctric a Espanya. Actualment,
aquest tipus d’infraestructures elèctriques es dissenya tenint en compte el
Reglament electrotècnic de baixa tensió
(REBT) com si es tractés d’un punt de
consum normal; no obstant això, algunes particularitats d’aquest servei fa
necessària la modiﬁcació i ampliació
d’aquest Reglament.
Des de fa un temps s’estan desenvolupant les modiﬁcacions necessàries
al REBT i una nova instrucció tècnica
complementària que reguli la infraestructura de càrrega del vehicle elèctric.
Els aspectes de l’actual REBT que previsiblement es modiﬁcaran són:
• ITC-BT-02, en la qual s’afegeixen
noves normes de referència relacionades amb la recàrrega del vehicle
elèctric.
• ITC-BT-04, en la qual es modiﬁca
el llistat d’instal·lacions que requereixen projecte.
• ITC-BT-05, en què canvia el llistat
d’instal·lacions que estan subjectes
a inspecció prèvia en la seva posada
en marxa.
• ITC-BT-10, en què s’afegeixen els
punts de recàrrega a la classiﬁcació de llocs de consum, es modiﬁca
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la deﬁnició d’habitatge amb nivell
d’electriﬁcació elevada i s’afegeix un
apartat dedicat a la càrrega corresponent a les zones d’estacionament
amb infraestructura de recàrrega del
vehicle elèctric.
• ITC-BT-16, que afegeix contingut
relacionat amb la recàrrega del vehicle elèctric.
• ITC-BT-25, que inclou un circuit
especíﬁc en habitatges de nivell
d’electriﬁcació elevat amb totes les
seves característiques mínimes.
Per la seva banda, la nova ITC-BT-52
estableix les característiques de les
instal·lacions de recàrrega del vehicle elèctric: esquemes d’instal·lacions
tipus, previsions de càrrega, tensió
d’alimentació de les instal·lacions, sistemes de connexió de neutre, canalitzacions, envoltants de l’aparellatge, ús
de comptadors secundaris d’energia i
proteccions. Aquest darrer apartat és
fonamental per assegurar la seguretat
d’ús d’aquest tipus d’instal·lacions:
• Protecció contra contactes directes i indirectes. S’ha de respectar el
que indica la ITC-BT-24 afegint el següent: les estacions de càrrega hauran de comptar amb conductor de
protecció i presa de terra; sigui quin
sigui l’esquema de connexió, cada
punt de connexió individual haurà
de comptar amb protecció diferencial.
• Protecció contra inﬂuències externes: penetració de sòlids, penetració de líquids i protecció davant
d’impactes indirectes.

• Protecció contra sobreintensitats.
Cada punt de recàrrega s’ha de protegir individualment mitjançant un
dispositiu de protecció davant de sobrecàrregues i curtcircuits segons la
ITC-BT-22.
• Protecció contra sobretensions.
Tots els circuits han d’estar protegits contra sobretensions temporals
i transitòries.

3.4. Conclusions
La futura generalització del vehicle
elèctric comporta, juntament amb
el gran beneﬁci de l’ús de mitjans de
transports amigables amb el medi ambient, una sèrie d’inconvenients associats al seu impacte sobre la xarxa
elèctrica i a la seguretat elèctrica en
la seva recàrrega. El seu impacte a la
xarxa elèctrica, concretament a la distribució, té dos vessants: l’augment del
consum en el moment que no afavoreix l’optimització de la infraestructura
elèctrica, ni les millors condicions de
mercat, i l’empitjorament de la qualitat
de la xarxa. A través del projecte CRAVE, Endesa i la Fundación CIRCE proposen diverses solucions senzilles i tècnicament viables a aquests problemes.
El sector del vehicle elèctric està en
permanent evolució, i una bona mostra d’això és que de vegades les millors
tècniques s’avancen a les normatives
que les han de regular, com per exemple el Reglament de baixa tensió que
està en procés d’incorporar una nova
ITC i modiﬁcacions per adaptar-se a
aquesta mena de consums elèctrics.
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4.1. Introducció
L’energia juga un paper fonamental en
la nostra activitat diària i en el desenvolupament del model social i econòmic actual. El fet que en disposem en
abundància, qualitat i facilitat fa que
no esdevingui present el nostre grau de
dependència, que es posa de manifest
quan no hi tenim accés.
Problemes globals com el canvi climàtic, l’escassetat dels combustibles
fòssils i la sostenibilitat ambiental ens
orienten cap a un consum responsable
de l’energia basat en dos pilars: d’una
banda, l’estalvi i l’eﬁciència energètica;
de l’altra, el desenvolupament de les
energies netes. Aquests dos aspectes
es veuen afectats negativament per les
diﬁcultats econòmiques i ﬁnanceres actuals, ja que es requereixen inversions
tant per millorar l’eﬁciència dels nostres
equipaments com per a la implantació
de les noves fons d’energia netes.
A l’hora d’afrontar la reducció dels
consums energètics, es plantegen bàsicament dues tipologies d’actuacions:
d’una banda, les que impliquen renovació d’equipaments que provoquen un
augment del rendiment, per exemple
calderes o il·luminació eﬁcients, o una
reducció de la demanda, per exemple
millorant l’aïllament. I, d’altra banda,
les actuacions per ajustar els consums
energètics a les necessitats, com poden
ser ajustar les temperatures de consigna
de la climatització, detectar la presència per al control de funcionament de
l’enllumenat, etc. Aquestes darreres
mesures les anomenem mesures de gestió energètica i les despeses que porten

associades són de gestió, a diferència
de les mesures que comporten inversió
en renovació i canvi d’equipaments.
Actualment, encara ens trobem amb
moltes mancances respecte al nivell
d’implantació de les mesures de gestió energètica en els ediﬁcis, cosa que
provoca uns consums energètics per
sobre dels necessaris. La implantació
de les mesures de gestió energètica
aconsegueix resultats amb rapidesa i
no requereix grans inversions; per tant,
hauria de ser una acció prioritària quan
s’engeguen projectes de reduccions dels
consums energètics.

4.2. Canvi de paradigma en
l’explotació dels ediﬁcis: cap a
una gestió eﬁcient
Per tal que puguem desenvolupar les
nostres activitats en un ediﬁci, cal adequar les seves característiques per aconseguir un confort tèrmic i unes prestacions adients amb les activitats que s’hi
realitzen i que ﬁns ara s’han basat en
la facilitat, la quantitat i la disponibilitat. Prestacions com la climatització, la
il·luminació, la qualitat de l’aire i la seguretat del subministrament (sistemes
d’alimentació ininterrompuda) són objecte de supervisió, control i manteniment per assegurar-ne la disponibilitat
i quantitat.
Només el compliment d’aquestes
prestacions representa un repte en
situacions en què trobem sistemes antics que no són prou ﬂexibles com per
adaptar-se a les diferents necessitats
dels ediﬁcis, com per exemple un excés
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de calor en la orientació sud o l’excés
de fred en l’orientació nord, moltes
vegades compensat amb l’obertura
manual de ﬁnestres que provoca unes
pèrdues energètiques considerables.
També l’elevada complexitat dels sistemes tècnics de control i gestió, unit a la
manca d’especialització dels gestors o
dels mantenidors, fa que no s’aproﬁtin
totes les capacitats de regulació i control existents, per exemple el fet de
controlar l’aportació de calor regulant
manualment la temperatura d’impulsió
de la caldera en comptes de programar les centraletes de control en funció de la temperatura exterior. A això
s’ha d’afegir la reducció del personal de
gestió i manteniment especialitzat fruit
de les diﬁcultats econòmiques actuals
que accentua encara més les diﬁcultats
per gestionar i operar els sistemes d’una
manera eﬁcaç.
L’objectiu prestacional per al manteniment de les condicions de treball sense
una gestió energètica eﬁcient implica
una major despesa energètica. Aquest
increment de la despesa moltes vegades no resulta explícit i resulta difícil
associar-lo a uns canvis en els sistemes
tècnics dels ediﬁcis, més encara quan
el pagament de la factura energètica és responsabilitat d’alguna àrea de
gestió econòmica allunyada de la ges-

En l’actualitat els ediﬁcis
es trobin molt lluny del
seu punt òptim i eﬁcient
de funcionament des de la
perspectiva dels consums
energètics.

tió tècnica i del manteniment. Això fa
que en l’actualitat els ediﬁcis es trobin
molt lluny del seu punt òptim i eﬁcient
de funcionament des de la perspectiva
dels consums energètics. Trobem indicadors visibles fàcilment com poden ser
l’enllumenat encès o els ordinadors i les
pantalles enceses fora dels seus horaris
d’ús, però hi ha altres factors que no són
tan evidents, com per exemple els sistemes de climatització que fan circular
l’aigua i l’aire dels circuits permanentment sense que l’ediﬁci requereixi cap
aportació tèrmica i estant aturats els
sistemes de producció de fred i calor;
és com si ens deixéssim el motor encès
quan aparquem el cotxe.
Per això cal avançar cap a l’objectiu
de gestió energètica eﬁcient, que basi
la gestió i conducció del centre en un
aproﬁtament òptim dels recursos energètics de manera que s’ajustin els consums a les necessitats reals en intensitat
i horaris de funcionament. Això requereix, sens dubte, l’aplicació de mesures
de gestió energètica i el seu seguiment
i control.

4.3. Reducció dels consums amb
mesures de gestió energètica
Mes enllà de les mesures de reducció de
consums que impliquen inversions amb
la renovació d’equipaments, les mesures de gestió energètica es basen en el
control, la gestió i l’ús de l’energia i no
requereixen un nivell alt d’inversió. En
aquestes mesures s’impliquen els consumidors, l’organització, els mantenidors i els gestors de les instal·lacions
amb l’objectiu principal d’adequar els
consums a les necessitats dels centres,
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ajustant les prestacions dels equips,
per exemple a través de les consignes
de temperatura de la climatització,
adaptant els horaris als temps d’ús o
desconnectant la il·luminació i altres
serveis fora dels horaris establerts
(taula 4.1).
Dins dels sistemes de control i gestió
trobem, d’una banda, els sistemes automàtics que regulen el funcionament
automàticament fent ús de programadors horaris, detecció de presència i
sensors de llum natural o temperatura;
d’altra banda, hi ha els sistemes manuals que requereixen la intervenció
dels usuaris, com són els interruptors o
termòstats.
La implantació de controls automàtics té
un cost superior, però el funcionament
dels sistemes no depèn d’actuacions
manuals aplicades per treballadors del
centre, de manera que acostumen a ser
més efectives. No obstant això, els controls automàtics també poden deixar de
ser operatius amb l’aparició de situacions anormals que no estan previstes,
com ara l’obertura en festius o períodes

nocturns, etc., que obliguen a reprogramar o anul·lar els equips de control amb
el risc que no tornin a funcionar amb
la seva programació habitual. D’altra
banda, l’ajust dels paràmetres de funcionament dels controls automàtics és
un factor clau en l’efectivitat d’aquests,
ja que davant de les queixes dels usuaris aquests sistemes automàtics poden
acabar inoperatius.
Els controls automàtics requereixen
també un manteniment expert amb capacitat per adaptar les seves programacions davant de canvis en les necessitats.
Les diﬁcultats econòmiques actuals i les
successives reduccions dels pressupostos destinats als serveis i manteniments
posen en risc el funcionament correcte
d’aquests controls i, per tant, també els
estalvis energètics que comporten.
Els controls manuals, en canvi, requereixen l’actuació dels usuaris de l’ediﬁci
i, per tant, la seva efectivitat depèn de
l’ús que en facin aquests usuaris. En
aquest cas és més necessari formar i
conscienciar per aconseguir una gestió
eﬁcient, però també supervisar amb els

Taula 4.1. Classiﬁcació de les mesures d’estalvi i eﬁciència energètica
Concepte

Reducció

Estalvi
energètic

Energia
inútil

Eﬁciència
Ineﬁciències
energètica

Destinatari

Eina

Necessitat
d’inversió

Persones

Conscienciació

Baixa

Organització

Protocols-procediments
Gestió automàtica amb
noves tecnologies

Baixa-mitjana

Gestió tècnica
- manteniment

Manteniment preventiu

Baixa-mitjana

Equips

Incorporació de
tecnologia eﬁcient

Alta

Font: Institut Català d’Energia (ICAEN)
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sistemes de monitoratge energètic per
identiﬁcar i detectar els comportaments
no eﬁcients.

controls manuals, com són el personal
de seguretat, de serveis generals o de
manteniment.

En el terreny organitzatiu també hi ha
rols que poden tenir funcions determinades pel que fa a l’actuació sobre els

A la taula 4.2 es detallen els àmbits
d’actuació i les accions que cal implementar amb les mesures de gestió energètica.

Taula 4.2. Àmbits i actuacions en la gestió energètica
Climatització i aigua calenta sanitària:
• Establiment de temperatures de
confort.
• Establiment de paràmetres operatius
en la producció de fred i calor per
a calefacció i ACS (T. impulsió, T.
acumulació, horaris de funcionament).
• Establiment de paràmetres operatius
en UTA (unitat de tractament de l’aire)
(horaris i nivells).
• Establiment de paràmetres operatius
en línies secundàries de climatització
(horaris en ventiloconvectors i unitats
terminals, vàlvules termostàtiques en
radiadors, millora de la regulació i
zoniﬁcació).
• Aïllament de canonades.
• Eliminació dels calefactors elèctrics
individuals.

Organització:
• Formació, informació i conscienciació
dels usuaris dels equipaments (jornades
de formació, comunicacions i rètols
informatius per a il·luminació i equips).
• Establiment de rols organitzatius
per a la interlocució, la difusió, el
seguiment, el control i la supervisió de
les mesures.
• Modiﬁcació d’horaris de neteja o
d’activitats.

Il·luminació:
• Adequació als horaris d’ús
(programadors, detecció de presència i
protocols manuals d’encesa i apagada).
• Reducció de la intensitat lumínica
en funció de l’aportació exterior i les
necessitats de cada zona (reducció del
nombre de pantalles i/o làmpades,
sectorització de circuits d’enllumenat).
• Canvi de làmpades interiors i
reactàncies.

Optimització de la contractació:
• Adequació de la potència contractada.
• Correcció del consum d’energia
reactiva.
• Optimització del preu de les tarifes i
dels períodes de contractació.
• Desplaçament de càrregues a períodes
més econòmics.

Font: Institut Català d’Energia (ICAEN)

Altres serveis:
• Adequació d’horaris i millora
d’eﬁciència de:
- Ordinadors, impressores i altres
equips electrònics
- Ascensors
- Màquines expenedores
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Taula 4.3. Etapes del procés d’implantació de mesures de gestió energètica
Diagnòstic previ:
Identiﬁcar l’ús i les
necessitats concretes
del centre.
Identiﬁcar les
capacitats de gestió
i conﬁguració dels
sistemes tècnics i de
l’organització.
Detectar els
consums inútils.

Establir paràmetres
de funcionament:

Implantació de les
mesures:

Supervisar i
controlar:

Determinar les
conﬁguracions
horàries i
d’intensitats òptimes
per cobrir les
necessitats amb
un funcionament
eﬁcient.

Conﬁgurar els
equips.
Instal·lar equips
de control, gestió i
monitoratge.
Establir mesures
organitzatives i
d’optimització de la
contractació.

Seguir el sistema
de monitoratge
energètic i el
compliment de les
noves mesures.

Font: Ó. Sánchez

4.4. Procés d’implantació
de les mesures de gestió
energètica
En el procés d’implantació cal afrontar
el diagnòstic previ, identiﬁcar els paràmetres òptims de funcionament, implantar les mesures i, ﬁnalment, supervisar i controlar els resultats (taula 4.3).
Aquest procés està subjecte a la millora
continuada per la qual cosa, després de
la implantació de les mesures, la supervisió posterior pot evidenciar noves actuacions que millorin la seva efectivitat.
En l’etapa d’identiﬁcació dels paràmetres òptims pot ser necessari establir un
programa de prova i error ﬁns a trobar
la parametrització més adient a cada situació.
La norma ISO 50001 que certiﬁca els
processos i procediments per a la gestió energètica és una bona eina per a
la implantació de mesures de gestió
energètica. També és necessari establir

objectius i compromisos en l’assoliment
d’estalvis energètics i de millora de
l’eﬁciència energètica.

4.5. Supervisió i control de
les mesures a través del
monitoratge
L’efectivitat de les mesures de gestió
energètica depèn en molts casos del
comportament de l’organització i els
consumidors, per la qual cosa és important la supervisió i el seguiment dels
consums com a eina per veriﬁcar que
les mesures es mantenen operatives en
el temps. El monitoratge energètic també permet reduir els costos dels projectes que generalment no compten amb
una presència continuada de gestors en
els centres de consum, fet que fa possible la supervisió remota.
El monitoratge energètic bàsic recull els
subministraments generals i la temperatura, però es pot ampliar a altres serveis

158

Prevenció: eﬁciència, economia i crisi

en funció de la dimensió i les característiques del centre on es poden monitorar els diferents consums d’il·luminació,
climatització, etc.
A diferència d’actuacions puntuals, com
poden ser les auditories energètiques,
els sistemes de monitoratge aporten un
coneixement continu de les variables
energètiques i permeten la millora contínua i la ràpida detecció de les situacions d’increment de consum, ja sigui
a causa de canvis en els paràmetres de
gestió o per la degradació del rendiment dels sistemes (ﬁgura 4.1).
A més de la supervisió i el control de
les mesures de gestió energètica, el monitoratge també esdevé un instrument
per al diagnòstic i la identiﬁcació de les
mesures d’estalvi que únicament a través de la factura energètica no és possi-

ble identiﬁcar. A través de l’anàlisi de la
corba de consums horaris s’identiﬁquen,
per exemple, l’excés de consum en horari nocturn o sense activitat i altres
desviacions respecte a les previsions de
consums segons els horaris i les activitats que es realitzen en el centre.

4.6. Externalització del risc
de l’estalvi amb mesures de
gestió. Garantia d’estalvis
Les mesures de gestió energètica requereixen la implicació i participació dels
usuaris de l’ediﬁci, que són actors en
diverses mesures de gestió, però tant el
procés inicial d’identiﬁcació de les mesures com la implantació i el seguiment
d’aquestes es pot afrontar amb suport
extern o amb recursos interns. La millor
opció dependrà de cada cas i, sobretot,

Figura 4.1. Resultat de les mesures de gestió amb iniciatives puntuals vs.
supervisió i millora continuada

Font: Gold Standard -IS393 Energy Management System (SEI Sustainable
Energy Ireland)
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dels recursos interns disponibles per al
projecte i del grau de coneixements que
es tingui.
Fins ara, el suport extern s’enfocava en
l’etapa del diagnòstic previ i la identiﬁcació de mesures, ja sigui mitjançant
una auditoria energètica o un treball de
consultoria. Aquest enfocament parcial,
que freqüentment no inclou la implantació i el seguiment de les mesures, dóna
lloc a una aplicació parcial de les mesures d’estalvi, ja que la complexitat en la
implantació i el seguiment és elevada.
En l’actualitat s’està impulsant un nou
model per a la implementació de la
gestió energètica basat en la garantia
d’estalvis, que implica que l’empresa
externa asseguri que s’assoliran uns estalvis determinats.
En resum, són tres les opcions per a la
implantació de les mesures de gestió
energètica:
1. Gestió interna.
2. Suport extern amb auditoria energètica o consultoria.
3. Garantia d’estalvis: empreses de
serveis energètics (ESE) per a la gestió energètica.
Les empreses que implanten les mesures i ofereixen la garantia d’estalvi
s’anomenen empreses de serveis energètics (ESE). En aquest model, el cost
de les actuacions en estalvi i eﬁciència
energètica és assumit econòmicament
pels estalvis energètics. Per determinarne la viabilitat s’han de tenir en compte
dos paràmetres principals: la inversió
i els estalvis. La combinació d’aquests

dos en un pla de negoci determinarà,
en cas de viabilitat, un temps de retorn.
Actualment, s’estan desenvolupant
nombrosos projectes d’ESE enfocats a
mesures d’inversió que consisteixen a
renovar els equipaments substituint-los
per d’altres més eﬁcients. Amb aquestes
inversions s’assoleixen estalvis molt signiﬁcatius i s’obtenen contractes entorn
dels deu anys, temps requerit perquè
amb els estalvis s’amortitzin les inversions. Per exemple, en els enllumenats
públics, les ESE renoven les làmpades amb l’objectiu d’augmentar-ne
l’eﬁciència i assolir estalvis energètics
entorn del 50% amb contractes d’entre
deu i quinze anys. Aquests estalvis, en
la majoria dels casos, es destinen al pagament de les ESE per tal d’amortitzar
les inversions i el servei.
No obstant això, si es tenen en compte
mesures de gestió energètica que tenen un cost menor ja que no impliquen
grans inversions però que també poden
aportar estalvis signiﬁcatius, es poden
conﬁgurar contractes viables que siguin
de menor durada (quatre anys) i que es
puguin aplicar a ediﬁcis també més petits, que generalment queden fora dels
contractes de les ESE amb inversió. El
potencial d’estalvi amb mesures de gestió energètica pot situar-se entre el 10%
i el 30% del consum energètic, la qual
cosa dóna viabilitat a l’aplicació del model de les ESE amb garantia d’estalvis
en mesures de gestió energètica.
Els principals avantatges de l’aplicació
de les mesures de gestió energètica amb
el model de les ESE són:
• S’externalitza la gestió energètica
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i es compta amb professionals amb
coneixements especíﬁcs.
• Les ESE assumeixen el risc de
l’estalvi, per la qual cosa el centre es
garanteix els resultats durant tota la
durada del contracte.
• Ens aporta el coneixement i la informació per fer, posteriorment, una
ESE amb inversió.
• El coneixement expert facilita
l’aplicació de mesures sobre els sistemes tècnics de gestió de l’ediﬁci.
• La participació del sector privat
permet estendre més ràpidament
aquests projectes.
Els principals avantatges respecte a les
ESE amb inversió són:
• S’evita la despesa en un diagnòstic
previ abans de la contractació, que

En el Pla d’Estalvi i Eﬁciència Energètica en els
Ediﬁcis de la Generalitat
de Catalunya es recull
l’aplicació del model de
les ESE en gestió energètica en ediﬁcis de dimensió
mitjana i petita on no és
viable un model de les ESE
amb inversió, deﬁnint un
model de contractació per
a l’Administració pública.

sol ser una barrera en les ESE amb
inversió.
• Com que no requereix grans inversions no presenta les diﬁcultats en el
ﬁnançament.
• Es pot aplicar a ediﬁcis més petits,
que alhora són els més nombrosos.
• Implica una major ràtio d’ocupació
versus inversió, respecte a les ESE
amb inversió.
Per contra, aquest nou model requereix
la deﬁnició de noves tipologies de contracte tant per a l’Administració pública
com per al sector privat i l’aplicació de
metodologies de veriﬁcació dels estalvis
sobre les quals existeix una experiència
limitada.
En el Pla d’Estalvi i Eﬁciència Energètica
en els Ediﬁcis de la Generalitat de Catalunya es recull l’aplicació del model de
les ESE en gestió energètica en ediﬁcis
de dimensió mitjana i petita on no és
viable un model de les ESE amb inversió, deﬁnint un model de contractació
per a l’Administració pública. El sector
empresarial també està conﬁgurant serveis en aquesta línia dirigits sobretot al
sector privat, que és menys complex pel
que fa a les exigències relacionades amb
la contractació i la prestació de serveis.
En conclusió, hi ha un gran potencial
per al desenvolupament de les mesures
de gestió energètica que ens permetrà
capitalitzar els estalvis cap a inversions i serveis que a la vegada ens aportin una millor gestió dels ediﬁcis, una
millora de l’eﬁciència energètica i una
contribució a la reactivació econòmica.
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Fins a l’esclat de la crisi, fa poc més de
cinc anys, anàvem gairebé tots convençuts que l’economia s’havia endinsat per sempre en una nova època, la
que no coneixia de crisi i ens garantia
un creixement estable i sostingut. En
aquells anys, no tan llunyans, parlar de
riscos econòmics i ﬁnancers podia semblar irrellevant. Avui, la situació és radicalment diferent. La incertesa econòmica s’ha convertit en un malson sense ﬁ
per a la Unió Europea, especialment per
als països meridionals de la zona euro. I
els efectes de la crisi són tan severs, en
aquests països, que comencen a malmetre la convivència ciutadana i arrosseguen els tradicionals equilibris polítics i
institucionals. Avui, per tant, no podem
aproximar-nos als riscos econòmics i ﬁnancers sense tenir en compte els estralls de la crisi econòmica sobre el marc
institucional. Perquè, a més, sense unes
institucions polítiques sòlides i reconegudes, no ens en sortirem del tot.

1.1.Ens estem recuperant?
Estem deixant enrere els
riscos econòmics més
preocupants?
Malgrat la campanya del Govern, en el
moment d’escriure aquestes línies, per
convèncer-nos que la sortida de la crisi ja és una realitat, encara són moltes
les incerteses. El que resulta del tot cert
és que coincideixen unes tendències
positives com ara l’estabilització dels
mercats ﬁnancers, en què s’esvaeixen
els dubtes respecte a la continuïtat de
l’euro; l’excel·lent dinàmica exportadora, en part conseqüència d’una devaluació competitiva que semblava impossi-

ble; el dinamisme del sector turístic que
ha assolit un rècord de visitants el mes
de juny; l’estabilització del nivell d’atur
amb una lleu evolució a la baixa; o la
tendència a la millora del quadre macroeconòmic.
Així, en el que podem coincidir tots plegats, malgrat que els equilibris encara
siguin molt fràgils, és en el fet que, de
moment, el pitjor s’ha evitat. Que no
és poca cosa! O dit d’una altra manera: podríem estar pitjor, per difícil que
resulti de creure. No podem deixar de
banda que, malgrat aquests bons indicis, per a l’any 2013 es preveu que la
contracció del PIB se situï entorn d’un
1,5%, i pel que fa al 2014 millor dir que
ja es veurà, ja que qualsevol predicció
resulta molt arriscada, com bé ens demostra aquesta ja llarga crisi. Cal, això

L’estabilització dels
mercats ﬁnancers,
l’excel·lent dinàmica
exportadora,
el dinamisme del sector
turístic, l’estabilització del
nivell d’atur amb una lleu
evolució a la baixa; o la
tendència a la millora del
quadre macroeconòmic.
ens fa concloure que,
malgrat que els equilibris
encara siguin molt fràgils,
de moment, el pitjor s’ha
evitat.
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sí, començar a reconèixer que la decisió
del Govern de no demanar un rescat
global, que gairebé tothom reclamava,
ha estat encertada.
El risc ﬁnancer i econòmic, malgrat la
sensació de millora, segueix ben viu,
pendent de com evolucioni l’economia
espanyola i, encara més, de les actuacions de la Unió Europea perquè, tendim a oblidar-ho, el marge d’actuació
d’una economia com l’espanyola és més
aviat reduït. En circumstàncies com les
actuals, tenir cedida la política monetària, i una part de la ﬁscal i econòmica,
és, per bé o per mal, un fet extremadament rellevant.
Així, correspon a la Unió Europea el
paper fonamental de l’estabilització deﬁnitiva de la zona euro i de la consolidació d’aquests primers símptomes de
recuperació.

1.2. La Unió Europea:
estabilització dels mercats,
unió bancària i demanda
interna
1.2.1. Estabilització dels mercats
Els principals riscos de la zona euro no
vénen tant dels seus desequilibris macroeconòmics –la Unió Europea considerada com a unitat és força equilibrada–, sinó més del que representa una
unió monetària sense la corresponent
unió econòmica i ﬁscal i, el més important, sense una unió política que doni
consistència i legitimitat democràtica al
marc econòmic. Malgrat que tots som
conscients d’aquesta disfunció, no es

veu una voluntat política compartida
per fer-hi front, per la tradicional resistència dels estats a cedir sobirania
i per la manca de conﬁança entre uns
i altres. De fet, el sentiment europeista, tan arrelat fa tan sols una dècada,
s’està debilitant de manera accentuada
en tots els països de la Unió.
Malgrat tot, des de l’any 2012 s’ha pogut
assolir una certa estabilitat ﬁnancera,
coincidint amb la gestió de Mario Draghi
al front del Banc Central Europeu. Les
intervencions del Banc han permès
ﬁnançar el deute dels països més afectats,
cosa que ha fet disminuir les primes de
risc ﬁns a situar-les en uns nivells més
raonables. Aquesta estabilització ha
permès que alguns països, especialment
Espanya, hagin pogut tirar endavant
reformes que exigien els països centrals
de la Unió Europea, com ha estat el cas
de la laboral o de la propera reforma de
les pensions.
Però aquesta estabilitat també ha de
servir per avançar en una major integració de la zona euro, com és el cas
de la unió bancària, deixant per més
endavant altres avenços més rellevants.
No fer-ho representaria un perillós pas
enrere. Com també ho seria canviar la
política del Banc Central Europeu en la
seva decisió de compra de deute. El risc
seria molt rellevant.
1.2.2. Unió bancària
Avui en dia, ens trobem en la zona euro
amb institucions ﬁnanceres de dimensió global que han de ser supervisades
per institucions d’àmbit estrictament
nacional. Alhora, ben sovint, hi ha mas-
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sa lligams, de tot tipus, entre sistema ﬁnancer nacional i el seu respectiu estat.
Tot plegat, junt amb la pròpia disparitat
de les qualitats creditícies, dóna lloc a
oscil·lacions molt importants dels mercats, que són garantia d’inestabilitat.
Cal avançar, doncs, cap a un mecanisme coordinat de supervisió de la zona
euro que uniformitzi criteris, trenqui
amb possibles dinàmiques de col·lusió
i gaudeixi de capacitat per intervenir
entitats ﬁnanceres quan les circumstàncies ho recomanin.
Per arribar a una unió bancària i un sistema ﬁnancer europeu estabilitzat, caldrà cedir sobirania per part dels estats;
disposar d’instruments de ﬁnançament
amb fons europeus, com és el Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE) que
ja està funcionant, i acceptar la possibilitat de quitances. No és fàcil però,
senzillament, no hi ha més remei. La
unió bancària ha de dur-nos a un sistema europeu únic de supervisió i gestió
de crisis ﬁnanceres, que trenqui amb

Cal avançar cap a un
mecanisme coordinat
de supervisió de la zona
euro que uniformitzi
criteris, trenqui amb
possibles dinàmiques de
col·lusió i gaudeixi de
capacitat per intervenir
entitats ﬁnanceres quan
les circumstàncies ho
recomanin.

les mancances dels ens d’àmbit estatal i
amb la tendència natural de cada estat
membre a protegir el seu sistema ﬁnancer, que distorsionen la realitat. El gran
objectiu ha de ser el de disposar d’un
ﬂux de ﬁnançament ﬂuid i homogeni
per tota la zona euro.
1.2.3. Demanda interna
Una àrea de les característiques i la grandària de la Unió Europea no pot orientar-se prioritàriament a l’exportació,
com està succeint. És el cas d’Alemanya.
La solidesa de les grans economies es
fonamenta en els seus mercats interiors,
i aquest hauria de ser el cas europeu ja
que la Unió és la primera economia del
món.
Per contra, Europa es troba sota els
efectes de les polítiques d’austeritat
que cal començar a deixar enrere. Són
cada vegada més les veus que ho demanen, i cal entendre que aquesta reorientació vers el creixement arribarà,
especialment, després de les properes
eleccions a Alemanya. En cas contrari,
correm el risc d’entrar en un llarg període d’estancament que resultaria dramàtic, especialment, per a economies com
l’espanyola.

1.3. El risc de l’economia
espanyola. Cal més i millor
crèdit
La sortida de la crisi a Espanya ha de
venir de l’exterior. De fet, el sector exterior és el que està suportant la nostra
economia en els darrers anys. Les bones
notícies ens arriben de l’excel·lent dinà-
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mica exportadora i de l’auge del sector
turístic. No hi ha una altra alternativa,
perquè les alegries no ens vindran d’un
mercat intern enfonsat i que seguirà
sota mínims: l’atur supera el 25%, ens
trobem immersos en una dinàmica molt
pronunciada de precarietat laboral i reducció de salaris, i els comptes públics
no permetran cap inversió rellevant en
els pròxims anys.
Davant d’aquest escenari, hi ha el gran
risc de perllongar aquesta mena de sequera ﬁnancera en què viuen la majoria
de pimes. Avui, l’accés al crèdit els resulta molt difícil i quan aquest arriba és
en condicions molt desfavorables respecte als competidors dels països centrals de la Unió Europea, amb els quals
competim en els mercats globals.
El nostre teixit empresarial es caracteritza per una gran dependència del sistema ﬁnancer. Cal anar cap a un escenari
en què l’excessiu ﬁnançament bancari
es vagi substituint per recursos propis i
altres instruments de ﬁnançament estable, però això només és possible a mitjà
termini. Durant uns anys es necessita el
crèdit bancari i aquest no arriba ni en
quantitat ni en condicions.
En els darrers anys se’ns ha imposat
una política que girava entorn de la reducció accelerada de la despesa pública; una major pressió ﬁscal; reformes
estructurals, especialment la laboral;
devaluació competitiva, és a dir, disminució de salaris, i orientació empresarial vers l’exportació.
Tot plegat, amb més o menys encert,
s’ha dut a terme. Es dirà que la reforma

de l’Administració continua pendent, i
és cert, però les retallades per controlar el dèﬁcit públic han estat molt importants. També s’argumenta que la
reforma laboral s’ha quedat curta; no
ens confonguem, més enllà de matisos, la reforma ha estat d’una contundència sorprenent. Del que no es pot
ni dubtar és de l’augment impositiu,
de l’ajustament salarial molt a la baixa
i de l’esforç exportador de les nostres
empreses.
Tot i haver estat tan complidors amb
els deures que ens han posat i malgrat
aquests primers senyals de recuperació,
la nostra situació continua sent dramàtica. Tot plegat fa pensar si una solució
tan pròpiament germànica era la més
adient per al nostre cas. Personalment,
crec que no gaire però, acceptant que
ho fos, en la recepta encara manca
l’ingredient fonamental: el crèdit.
I no és senzill, instal·lats en un inacabable procés de sanejament del sector ﬁnancer; amb unes administracions que
necessiten ﬁnançar els seus dèﬁcits; i en
el marc d’un procés d’unió bancària europea que no acaba d’arrencar.

Tot plegat fa pensar si una
solució tan pròpiament
germànica era la més
adient per al nostre cas.
Personalment, crec que
no gaire però, acceptant
que ho fos, en la recepta
encara manca l’ingredient
fonamental: el crèdit.
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1.4. El gran risc. La
descomposició política i
l’esclat del malestar social
El gran risc econòmic no se situa en
els estrictes àmbits ﬁnancers, sinó que
rau en l’amenaça de desestabilització
política i d’esclat del creixent malestar social. L’encara admirable clima de
convivència ciutadana no pot enganyar-nos: són ja milions les famílies
que pateixen atur o retallades de sous,
que veuen com els seus joves estan desocupats o que quan accedeixen al món

del treball ho fan de manera precària
i amb uns sous cada vegada més ajustats. Estem arribant a una situació mai
coneguda: el treball no garanteix els
ingressos mínims per a una vida digna.
I en aquestes situacions la ciutadania
mira a la política per trobar empara i
respostes, i no les troba.
Malgrat tot, la política encara és a temps
de recuperar la conﬁança ciutadana. I
ho farà si entén que hem de refer de
dalt a baix la nostra vida institucional, i
si escolta una ciutadania que, senzillament, demana més i millor política.
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És lògic preguntar-se quina inﬂuència
pot tenir la crisi que estem suportant els
darrers anys en el manteniment del nivell de seguretat de la nostra indústria.
Un nivell que, malgrat tot, no ens permet ni caure en el cofoisme ni baixar la
guàrdia. En un moment de crisi no hi ha
risc de cofoismes, però sí que eventualment pot passar que les urgències del
dia a dia comportin un descuit d’altres
qüestions.
En aquells casos en què la seguretat industrial està incorporada al sistema de
gestió, el risc és menor per no dir nul;
però en empreses mitjanes i petites en
què, tot i tenir present el cost de la noseguretat, aquesta encara no està incorporada com un element més de la bona
gestió, pot haver-hi alguna disfunció.
Dit això, cal plantejar què es pot fer per
no perdre el nivell assolit: cal eliminar
tota la burocràcia que dóna feina i diﬁculta anar a allò que és fonamental; cal
revisar la reglamentació perquè, sense
perdre rigor, se’n faciliti l’aplicació; cal
que d’una manera fàcil es pugui accedir
a la informació, etc.
Un altre fet que ajudaria molt a tenir
sempre present la importància de mantenir el màxim nivell de seguretat en la
indústria seria la publicació periòdica
de dades de millora i dels estalvis que
aquestes millores representen per a la
societat i les empreses.
Es disposa de dades, però caldria que
es tinguessin més sectorials imitant el
que és una comptabilitat analítica. No
obstant això, val la pena recordar-ne un
parell. La primera és el cost de la no-pre-

Un fet que ajudaria molt
a tenir sempre present la
importància de mantenir
el màxim nivell de
seguretat en la indústria
seria la publicació
periòdica de dades de
millora i dels estalvis
que aquestes millores
representen per a la
societat i les empreses.
venció a Europa, que segons xifres de
l’Agència Europea de Seguretat i Salut
en el Treball es pot quantiﬁcar en prop
de 500 milions d’euros, quantitat que
signiﬁca entorn del 4% del PIB. Aquest
percentatge és pràcticament també
l’espanyol. La segona dada és que l’any
2012 la sinistralitat es va reduir un 17%
a Espanya respecte a l’any anterior. No
és fàcil treure’n conclusions, a causa de
la disminució de l’activitat industrial en
general i d’una manera especial en el
sector de la construcció, que sempre ha
donat els màxims valors de sinistralitat.
Hi ha, doncs, camí per recórrer i, sobretot, motius suﬁcients per no baixar la
guàrdia malgrat la crisi.
Ara bé, quan es parla de risc i d’indústria
en un marc de crisi és inevitable fer-se
una altra pregunta: hi ha risc que la
nostra indústria desaparegui en part o
totalment per les diﬁcultats de tot tipus
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que pateix? Què cal fer per impedir-ho?
I això ens ho plantegem sense fer cas a
qui diu que la indústria a Catalunya ja
s’ha perdut i que és irrecuperable.
Catalunya és un país industrial. La seva
prosperitat s’ha fonamentat en l’esperit
emprenedor de la burgesia que va donar
lloc a una revolució industrial en un àmbit geogràﬁc on aquesta revolució era un
fet singular dins de l’Europa desenvolupada. Podríem aﬁrmar que no tocava. És
cert que les innovacions no es produïen
a Catalunya, però se’n sabia fer una aplicació correcta incorporant quelcom que
és inherent a qualsevol procés de creixement: l’acceptació del risc. I no del risc
físic sinó del risc econòmic que comporta esdevenir empresari.
Val a dir que la producció catalana tenia un mercat molt captiu a la resta
d’Espanya, però les iniciatives naixien a
casa nostra (i també, en àmbits industrials molt concrets, al País Basc). Després de la Guerra Civil, passat el fort
sotrac que va representar, la situació
es va mantenir, ﬁns al punt que Catalunya es va convertir en un fort receptor
d’obrers que procedien d’altres parts
d’Espanya. Aquesta primera onada es
va digerir amb certa facilitat perquè, en
una situació en què mancava de tot, el
que estava en condicions de fabricar no
tenia problemes per vendre.
Aquesta situació d’estabilitat de la indústria va començar a tenir riscos que
van anar situant l’empresari a l’equip
dels dolents dins del partit social. Certament, en més d’un cas aquesta qualiﬁcació va ser guanyada a pols, però
també hi va tenir un paper important

la ideologia dominant en aquells anys,
que veia en les empreses més una manera de sotmetre els treballadors que
una font de creació de riquesa que, al
cap i a la ﬁ, repercuteix en tothom.
Si a aquest fet s’hi suma que amb la incorporació al Mercat Comú Europeu i
l’entrada més fàcil d’empreses estrangeres a Espanya els negocis es van complicar (excepte per als que sempre saben veure més les oportunitats que els
riscos), s’arriba a una situació en què
un percentatge important d’indústries
es venen a grups estrangers que, com
s’ha vist en més d’una ocasió, canvien
els centres de producció en funció dels
seus interessos, lícits, entre els quals difícilment s’hi troba el desenvolupament
del país on aquests estan ubicats.
Malgrat tot, i tenint present que a Europa el pes de la indústria dins del producte interior brut (PIB) ha disminuït i
Catalunya no n’és una excepció, la contribució de la indústria en el producte
interior brut català continua sent molt
important.
És clar que els serveis han experimentat
un gran creixement i la seva contribució
al PIB, si no es fan matisos, és superior
al de la indústria, però si a la indústria
se li afegeixen els serveis que els darrers anys s’han externalitzat (logística,
màrqueting, manteniment...), el sector
industrial lidera el PIB. A més, la indústria continua sent un gran element tractor de la innovació i de nous serveis. No
és fàcil delimitar on comença i on acaba
el sector industrial, però sempre té un
paper rellevant per si mateix i també en
la capacitat tractora d’altres activitats.
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La indústria catalana ha demostrat una
bona capacitat d’adaptació per anar
superant els riscos abans esmentats i
també per complir els requisits d’una
normativa mediambiental totalment
justiﬁcada pel risc de canvi climàtic per
escalfament.
Tot i que el comportament dels diferents sectors industrials no ha estat el
mateix, en conjunt s’han fet esforços
importants per mantenir les emissions
dins dels límits imposats pels acords de
Kyoto, objectiu que s’ha assolit ﬁns i tot
durant els anys en què la crisi encara
no afectava l’activitat econòmica. Els
darrers anys les emissions han baixat
no només per les mesures preses sinó
també, dissortadament, per la disminució de l’activitat. Per això i perquè els
límits d’emissió imposats encara estan
molt per sobre dels que s’havien acordat en el compromís de Kyoto (l’Estat
va comprar drets d’emissió que han permès superar en més d’un 30% els valors
de referència), aquesta és una qüestió
en la qual no s’hauria de baixar la guàrdia. Emissions, prevenció i seguretat
industrial són tres àmbits on cal que la
crisi actual no incideixi.
On sí que la crisi està inﬂuint d’una manera negativa és en la disminució del
potencial industrial de Catalunya ja
que l’ocupació en el sector industrial ha
baixat més d’un 20% els darrers quatre
anys. La manca de ﬁnançament i la caiguda del mercat interior, entre d’altres,
han posat en serioses diﬁcultats aquelles empreses (i entre elles les indústries) que no havien fet anteriorment
l’esforç d’internacionalitzar-se. Cal tenir present que són les activitats inter-

nacionalitzades les que permeten pensar en un futur millor. Les exportacions
són una de les poques notícies positives d’aquests anys. Fins i tot en aquests
anys de crisi les exportacions catalanes
han augmentat any rere any, fet que
també demostra que la competitivitat
de les nostres indústries ha augmentat.
Les exportacions catalanes van batre el
seu rècord absolut el 2012 i es van situar en els 58.283 milions d’euros, un
5% més que l’any anterior i un 15,4%
més que abans de la crisi. Durant el
2012, el 54,3% de les vendes es van fer
a l’exterior, mentre que el 45,7% van
tenir per destí l’Estat espanyol, com ens
recorda Marc Rovira a L’Econòmic en el
seu número 137.
Més de 45.000 empreses van exportar
durant el 2012, de les quals gairebé
14.000 són “exportadores regulars”.
Els sectors químic, de l’automoció i

Les exportacions catalanes
van batre el seu rècord
absolut el 2012 i es van
situar en els 58.283
milions d’euros, un 5%
més que l’any anterior i
un 15,4% més que abans
de la crisi. Durant el 2012,
el 54,3% de les vendes es
van fer a l’exterior, mentre
que el 45,7% van tenir per
destí l’Estat espanyol.
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l’agroalimentari lideren l’exportació
ja que aglutinen més de la meitat de
les exportacions. Es pot dir que les exportacions creixen en gairebé totes les
àrees geogràﬁques del món, però especialment en els països emergents. En el
cas de Catalunya, les exportacions representen un 28,1% del PIB. El manteniment d’un teixit industrial potent és,
doncs, indispensable per a la represa
econòmica a Catalunya. I si no es prenen les mesures adequades, està en
risc.
L’enfortiment d’aquest teixit industrial,
a més de per raons econòmiques com
les que s’han esmentat ﬁns ara, és necessari també per altres raons. Apuntem-ne dues: la primera és que la
indústria forma part de l’ADN de Catalunya. El país té una llengua i una cultura diferenciades, és innegable, però
també es diferencia d’altres pobles de
la península pel fet que a Catalunya va
quallar la revolució industrial i a partir
d’aquesta la nació catalana s’ha distingit per la seva producció industrial que
ha inﬂuenciat el seu esdevenir. Aquesta inﬂuència genera la segona raó per
la qual cal reindustrialitzar el país: és
l’existència d’una classe mitjana nombrosa que constitueix el gruix que dóna
estabilitat a la societat catalana. Hi ha
el risc que aquesta classe mitjana decreixi. Només cal veure què ha passat
quan d’una economia productiva s’ha
passat a una economia ﬁnancera o especulativa; s’han generat poques grans
fortunes i s’han enfonsat ﬁns a límits de
pobresa el que eren les classes mitjanes.
I això és la mort d’un país. I no ens ho
podem permetre.
Encara cal tenir present un altre fet: un

65% dels joves busca feina a l’estranger
i els que més fàcil ho tenen per trobarne són els que estan ben preparats. Això
representa un empobriment del capital
humà del país. Si després tornen, ja està
bé, però si no hi ha reindustrialització
el risc que no ho facin és gran.
I quines poden ser les mesures que impulsin la reindustrialització? N’hi ha de
clàssiques: ﬁnançament adequat, un
bon mercat laboral... Però d’aquesta
crisi cal sortir-ne amb nous escenaris i
noves solucions.
Els darrers anys a Catalunya s’ha produït una millora extraordinària de la
seva capacitat de recerca. A les revistes
especialitzades són cada vegada més
freqüents els articles dels nostres cientíﬁcs. La producció cientíﬁca catalana
és superior a la mitjana dels països desenvolupats. Aquesta visió positiva de la
recerca encara no es pot compartir pel
que fa a la innovació. La nova indústria
a Catalunya necessita innovar. Aquesta
innovació ha de permetre millorar la
competitivitat de les indústries tradicionals i ha d’impulsar la creació de noves
empreses.
Cal aproﬁtar totes les oportunitats per
impulsar la conversió de coneixement
en solucions pràctiques vendibles en el
mercat global i cal que siguin empreses instal·lades a Catalunya les que ho
portin a terme. No hi ha solucions màgiques per fer-ho, però se’n poden entreveure algunes.
En primer lloc, cal reforçar la
col·laboració universitat-empresa. Se’n
parla molt, però queda encara molt
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camí per fer. Els llocs on s’han produït
avenços importants són aquells en què
s’han creat espais innovadors, ecosistemes, en què coincideixen els diferents
agents que poden donar lloc a la innovació: capital risc, recerca, emprenedoria, mentoring, empreses... Cal, doncs,
crear-los i, si ja n’hi ha, potenciar-los.
En segon lloc, cal orientar el capital
existent, que hi és, cap a aquest sector
generant la conﬁança necessària. Possiblement calen solucions diferents de les
actuals.
També cal retornar a l’empresari el paper que no havia d’haver perdut com a
generador de riquesa. Per això cal que
a tots els nivells educatius s’estimuli
l’esperit emprenedor més que el conformista. Cal tornar a la cultura de l’esforç.
Cal que s’estimuli l’acceptació del risc
reﬂexiu. Cal que l’empresa sigui un element positiu dins del teixit social i en
què tots els que en formen part hi trobin vies de realització personal...
Així mateix, és important estar amatent
per aproﬁtar totes les oportunitats que
es presentin, com pot ser, per exemple, el fet que Barcelona sigui la capital mundial del mòbil ﬁns a l’any 2018,
que Barcelona és una marca de prestigi
o que la qualitat de vida que s’hi pot
trobar supera la de moltes altres capitals i, per tant, pot actuar com a element tractor de coneixement i capital
procedent d’altres contrades.
Totes aquestes mesures no s’improvisen
ni donen fruits immediats. Per això cal
posar-s’hi. La crisi no pot ser una excusa per no fer res ja que moltes vegades

es tracta més de tenir objectius clars
que de dedicar-hi molts diners. Només
així s’aconseguirà convertir un risc real
i important en una oportunitat de tenir
un sector industrial nou, potent i respectuós. Cal tenir present que aquesta
necessitat de reindustrialització la comparteix tot Europa, i aquest fet pot ajudar ja que Catalunya i Europa necessiten remar en la mateixa direcció.
En aquest sentit, el novembre del 2011
la Comissió de la Unió Europea va publicar el document Horitzó 2020. Programa marc de recerca i innovació en el
qual proposa com continuar el que havien començat els set programes marc
anteriors i per primera vegada es dóna
més pes a la innovació sense deixar de
banda la recerca bàsica que era totalment prioritària en els programes anteriors. Es proposa la participació de la
petita i mitjana empresa i es parla de les
oportunitats de negoci derivades de donar solució a les necessitats socials dels
ciutadans europeus. És tota una novetat impulsada sense cap mena de dubte
per la urgent necessitat de no abandonar un sector, l’industrial, fonamentat
en la innovació i el coneixement.
Aquest canvi d’actitud s’ha vist reforçat
per altres iniciatives com, per exemple,
l’edició posterior del document Una indústria europea més forta per al creixement i la recuperació econòmica, que és
tota una declaració de principis.
Això vol dir que el risc de la desindustrialització és percebut a tota l’Europa
industrial, i Catalunya no hi és aliena.
L’oportunitat ha de ser aproﬁtar els fons
europeus, tant els estructurals RIS3 (es-
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tratègies d’especialització intel·ligent
en recerca i innovació que són molt
importants tot i que Catalunya no serà
de les regions més beneﬁciades tenint
en compte el seu grau de desenvolupament), com els de l’Horitzó 2020 (que
es poden xifrar en uns 80.000 milions
d’euros per al període 2014-2020), els
FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) i d’altres.
Catalunya està preparada per afrontar
aquest canvi d’actitud. És bo repetir que
de la mateixa manera que s’ha avançat
moltíssim en la recerca bàsica (conversió de recursos en coneixement), ara cal
una acció decidida i coordinada de tots
els agents que hi poden intervenir per
millorar la capacitat d’innovar i d’oferir
producte atractiu en un mercat globalitzat.
De guies que poden orientar com ferho, n’hi ha més d’una. És molt complet
el treball The pillars of a creative innovative region de Leo Sleuwaegen i Priscilla Boiardi de la Vlerick Leuven Gent
Management School, en què, després
de passar revista al model lineal i a la
triple hèlix com a teories de com es produeix la innovació, fa especial èmfasi en
el model de disseminació com a factor
clau. De fet, els sistemes d’impuls a la
innovació amb èxit tenen les tres característiques següents:
1. Calen polítiques regionals (en
el sentit europeu) que guiïn els esforços per a la innovació.
2. Els difusors de coneixement han

Tot i que queda camí per
recórrer, Catalunya està
en condicions d’iniciar
un camí de recuperació
que permeti superar el
risc evident que té de
desindustrialització.
de formar part d’una xarxa que impedeixi en la mesura del possible
el malbaratament d’esforços i en la
qual cadascú assumeixi les capacitats que li són pròpies.
3. Cal que la innovació estigui integrada en el teixit social, cultural,
emocional i informatiu de la regió
en qüestió.
Després d’analitzar en profunditat cada
un dels apartats anteriors, el treball
proposa com a element d’èxit del desenvolupament regional la interacció
entre innovació, internacionalització i
emprenedoria d’impacte o innovadora (amb visió a mitjà i llarg termini).
Alhora demostra que aquests tres factors depenen de quatre condicions bàsiques: institucions, intel·ligència, inspiració i infraestructures. No és l’objecte
d’aquest article entrar en la descripció
de cada un d’aquests factors, però sí que
es pot aﬁrmar que, tot i que queda camí
per recórrer, Catalunya està en condicions d’iniciar un camí de recuperació
que permeti superar el risc evident que
té de desindustrialització.
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Quan es fa referència a la prevenció en
les infraestructures, cal tenir present els
costos associats a la no-prevenció, per
tal de posar de manifest clarament que,
també des del punt de vista de la rendibilitat econòmica, la prevenció és la
millor opció a triar.
De la mateixa manera que en energia
es parla de l’estalvi com la millor opció per tal de disminuir la demanda o
limitar-ne el creixement, en el cas de
les infraestructures, la prevenció ocupa
el mateix punt central que l’estalvi en
energia.
El paral·lelisme entre els dos conceptes
és manifest. En el cas de les infraestructures viàries, el fet d’adoptar mesures
passives i actives per tal de millorarne la seguretat i, per tant, prevenir
l’accidentalitat des dels dos vessants de
rendibilitat econòmica i social, ens sembla un aspecte cabdal.
En efecte, les mesures preses en el
sentit de disminuir l’accidentalitat a la
Unió Europea, amb l’objectiu 0 per al
2050, posen de manifest que les polítiques de llarg termini aplicades ﬁns ara
han aconseguit un bon resultat a tota
la Unió.
I en què han consistit bàsicament les
mesures? Doncs en accions passives de
millora de les infraestructures viàries,
com ara el canvi de separadors de sentit amb perﬁls tipus bionda per tipus
New Jersey a les corbes a la dreta i la
introducció sistemàtica de rotondes en
els encreuaments i canvis de sentit perillosos.

Com a mesures actives, cal remarcar
els sistemes de control de la velocitat
mitjançant cinemòmetres ﬁxos i mòbils
i els sistemes ﬁxos de regulació de la
velocitat màxima. En aquests moments,
diversos països estan implementant el
control de la velocitat per trams, sistema molt més eﬁcaç que reduirà notablement la velocitat mitjana i, per tant,
la sinistralitat.
Si seguim en aquest camp, es nota una
manca de decisió política per part de les
administracions per reduir la sinistralitat dels vehicles comercials.
A tota la Unió Europea es promou una
decidida política de trasllat de les mercaderies de llarg recorregut al ferrocarril i es limiten els recorreguts en camió
a unes distàncies màximes de 300 quilòmetres.
La sinistralitat molt elevada d’aquest
tipus de vehicle junt amb el cost de
manteniment de carreteres, autovies i
autopistes, fa socialment qüestionable
continuar amb un esquema de mobilitat
de les mercaderies centrat exclusivament
en la carretera i deixant el ferrocarril com
un espai purament testimonial, inferior
al 4% de participació modal.
No s’entén que les administracions es
desentenguin de solucions plenament
experimentades i amb molt bons resultats econòmics com el sistema de portar
els semiremolcs de carretera sobre vagons de ferrocarril, especialment concebuts per a aquesta tasca, que a França
rep el nom de ferroutage o autopistes
ferroviàries (transport que combina el
tren i la carretera).
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La sinistralitat elevada
dels vehicles comercials,
junt amb el cost de manteniment de carreteres,
autovies i autopistes, fa
socialment qüestionable
continuar amb un esquema de mobilitat de les
mercaderies centrat exclusivament en la carretera i
deixant el ferrocarril com
un espai purament testimonial, inferior al 4% de
participació modal.
En les instal·lacions actuals d’aquesta
tecnologia al Saler, es carreguen quatre
trens diaris de més de 800 metres de
longitud carregats amb 33 semiremolcs
cada un amb destinació Luxemburg,
amb una immensa majoria d’usuaris espanyols o que tenen en aquest país el
seu origen logístic.
La postura de l’Administració catalana
de portar la terminal de càrrega des del
Saler a Vilamalla ens sembla molt insuﬁcient, ja que la seva destinació lògica per a una disminució signiﬁcativa
del trajecte per carretera, amb els seus
costos externs associats a la seva accidentabilitat, l’impacte ambiental per les
emissions de gasos d’efecte hivernacle i
la seva ineﬁciència energètica, seria el
de l’entorn de Barcelona, especialment
les instal·lacions de la Llagosta.

En aquest plantejament podria inﬂuir el
fet que Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) vol desenvolupar la
seva tecnologia en el camp de les autopistes ferroviàries i l’establiment d’una
competència forta preexistent podria
diﬁcultar el seu llançament comercial.
Del que es tracta, però, és de valorar
la conveniència d’eliminar de les carreteres catalanes 150 camions al dia
a curt termini, en el trajecte més llarg
possible, mentre que la tecnologia que
s’utilitzi per a aquest ﬁ és irrellevant
des del punt de vista del seu impacte en
la seguretat.
El fet de portar la terminal a Vilamalla representa eliminar 40 quilòmetres
de trànsit per la AP7, que suporta una
intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles pesants de prop d’11.000, enfront
dels 140 quilòmetres que representaria
traslladar-la a la Llagosta, cosa que evitaria els problemes actuals i futurs de la
saturació per vehicles pesants a la futura A2 en el moment de la seva posada
en servei.
Un total de 150 camions diaris passats
al ferrocarril enfront dels 11.000 que
creuen la frontera sembla poca cosa, un
1,4%, però és important donar el missatge que la solució hi és i que el 2015
haurà d’estar implantada l’Eurovinyeta
a tot Europa, amb el sobrecost que això
representarà per al transport per carretera i que farà cada vegada més rendibles les solucions multimodals, propiciades per la Unió Europea.
Igualment, l’encariment dels combustibles a llarg termini incidirà en la
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mateixa direcció, i obligarà a adoptar
solucions amb un menor cost de combustible que només el ferrocarril podrà
oferir. D’aquesta manera, previsiblement i com a conseqüència d’accions
coincidents encara que no concertades,
es produirà una certa tendència a una
menor sinistralitat en volum per als
vehicles pesants, els involucrats en el
75% de les morts en carretera.
Aquesta constatació obliga a mirar amb
un cert escepticisme una certa corrent
imperant en aquests moments que diu
que el vehicle elèctric donarà resposta
als requeriments ambientals del transport. Caldrà recordar que per moure
una tona de mercaderies per camió,
sigui de la tecnologia que sigui, cal esmerçar cinc vegades el cost energètic de
moure la mateixa tona per ferrocarril.
En aquests moments en què la lluita per
la disminució de la sinistralitat en carretera és una imposició social, amb el
suport ferm de la Unió Europea, no és
admissible continuar amb el mateix esquema de mobilitat de les mercaderies
basat en la carretera.
És comprensible la preocupació de les
administracions per un sector econòmic important que dóna feina a molts
autònoms que han invertit tots els seus
estalvis en la compra d’un camió, i que
un escenari en què la preeminència del
transport per carretera es qüestiona,
posa en evidència la difícil comunicació
entre les administracions i els empresaris afectats.
Per tal d’objectivar aquest impacte previsible, seria convenient deixar de ban-

En aquests moments en què
la lluita per la disminució de
la sinistralitat en carretera
és una imposició social, amb
el suport ferm de la Unió
Europea, no és admissible
continuar amb el mateix
esquema de mobilitat de
les mercaderies basat en la
carretera.
da els maximalismes i treballar per fer
el canvi de la manera més eﬁcient possible i afavorir amb senyals econòmics
clars el canvi de mitjà, començant pels
grans recorreguts, aquells que seran
més penalitzats per l’establiment a cada
país de la taxa de l’Eurovinyeta.
Aquests recorreguts haurien de tendir
a ser un 100% sobre ferrocarril, utilitzant tant la tecnologia de la caixa mòbil
com la dels contenidors o la dels semiremolcs embarcats, a causa dels seus
grans avantatges pel que fa al seu menor impacte ambiental i la disminució
dels requeriments de conducció a què
obliga el sistema vigent de limitació del
temps de conducció.
La implantació d’aquests sistemes implica una remodelació de les infraestructures ferroviàries que en permetin el pas, ja
que els gàlibs necessaris són més amples
que en altres aplicacions ferroviàries.
També caldrà decantar-se per trens
més llargs, el més proper possibles als
1.000 metres en una primera etapa per
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anar evolucionant cap als 1.500 metres
com a objectiu a mitjà termini, per tal
d’aconseguir que els costos unitaris siguin cada vegada més baixos i això redundi en una major utilització d’aquest
mitjà per la seva competitivitat respecte
a altres opcions com els marítims de cabotatge o, en altres indrets, els ﬂuvials.
En deﬁnitiva, no ens podem permetre
durant més temps la sagnia econòmica,
ambiental i social que representa la intensiva utilització del transport de mercaderies de llarg abast per carretera,
que caldrà corregir d’una manera sostenible, intel·ligent i eﬁcaç amb el menor
impacte social possible.

La prevenció dels
riscos de sinistralitat
en les infraestructures
ferroviàries, un bon
manteniment en els
elements essencials de
seguretat, com ara la
renovació dels sistemes de
bloqueig electromecànics
per nous sistemes
electrònics, condueix amb
una inversió continuada,
no necessàriament
signiﬁcativa, a una situació
de manteniment de la
infraestructura que n’evita
la degradació i posterior
fallida.

Seguint amb les infraestructures ferroviàries, la manca de manteniment que
s’ha registrat en aquests anys de crisi,
ens poden portar en poc temps a una situació crítica. És ben sabut que l’abandó
del manteniment en infraestructures no
és visible en el servei ﬁns al cap de quatre o cinc anys, però si s’arriba a aquest
límit, la degradació del servei és tant
gran que no es pot remuntar ﬁns al cap
d’uns quants anys i, a més, després d’un
gran esforç inversor.
Per tant, quant a la prevenció dels riscos de sinistralitat en les infraestructures ferroviàries, un bon manteniment
en els elements essencials de seguretat,
com ara la renovació dels sistemes de
bloqueig electromecànics per nous sistemes electrònics, condueix amb una
inversió continuada, no necessàriament
signiﬁcativa, a una situació de manteniment de la infraestructura que n’evita
la degradació i posterior fallida.
Tots els sistemes lligats a la presa de
corrent, bàsicament les catenàries, tenen
un estat d’envelliment pronunciat, amb
instal·lacions renovades mínimament
que daten dels anys cinquanta i seixanta
del segle passat, sense catenària
compensada i que provoquen a l’estiu
freqüents enganxades degudes a la
dilatació del ﬁl de contacte amb pèrdua
de la seva horitzontalitat.
Aquesta situació recurrent –cada estiu passa el mateix– acaba provocant
també la degradació dels sistemes de
captació de corrent de les unitats de
tren, que en resulten perjudicades i
queden indisponibles ﬁns que es reparen. Aquest fet agreuja la manca de
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disponibilitat de material mòbil, cosa
que acaba provocant la disminució de
l’oferta de places i un descens dels índexs de confort per la sobreocupació
dels trens. Aquesta situació és especialment greu en les línies de costa, a
causa de l’ocupació addicional dels turistes que utilitzen aquestes línies per
als seus desplaçaments a Barcelona.
En el recent conveni signat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya amb RENFE,
l’aspecte infraestructural no hi és present, pel fet que aquest depèn d’ADIF i
encara no hi ha cap conveni especíﬁc de
manteniment que ho reguli. Per tant, la
prioritat en aquests moments és arribar
a un acord amb el Ministeri de Foment
- ADIF per tal de poder aplicar les mesures de renovació d’infraestructures,
recollides en el Pla de Rodalies 20082015, que permetin un millor manteniment a un cost reduït.
Com a senyal inequívoc que alguna
cosa no acaba de funcionar a la xarxa
de Rodalies de Barcelona són els tres incidents separats per poc temps esdevinguts dos a l’estació del Clot, en què un
tren Talgo buit que anava cap a Sants
per iniciar el seu servei va ser encalçat
per la cua per un tren de Rodalies que
s’aproximava en marxa i recentment un
a l’estació de Sants entre dues unitats
de Rodalies.
Tots aquests incidents són deguts a
un ús inadequat de la prerrogativa de
funcionar amb marxa a la vista, motivat per la saturació dels túnels de
Barcelona.

Si un fet reglamentàriament excepcional es transforma en habitual, les conseqüències són prou evidents.
La solució implica concloure les obres
d’adaptació dels túnels de Barcelona
a dos recorreguts, un mar-mar i l’altre
muntanya-muntanya que equilibraria
les circulacions pels túnels actuals i disminuiria la saturació al túnel de Plaça
Catalunya. Aquesta solució, pactada
amb Foment com a contraprestació a
l’arribada de l’Alta Velocitat, ha quedat
a l’oblit i no hi ha manera de desencallar la situació, degut a que les obres
necessàries, un salt de moltó a prop del
barri de La Torrassa, ha quedat lligat a
soterraments demanats i pactats al seu
dia amb l’Ajuntament d’Hospitalet, que
ara Foment no vol emprendre.
Incidents d’aquesta mena no es poden
donar, ja que indiquen problemes en els
sistemes de seguretat de la circulació,
que com queda demostrat no són del
tot eﬁcaços i, per tant, estan subjectes a
millora immediata.
En els sistemes energètics implantats al
territori, el risc de sinistralitat està en
funció directa de la seva exposició al
territori. En els sistemes elèctrics aeris,
amb torres de suport i conductors tesos
entre torres, els efectes de les agressions
atmosfèriques poden afectar la seva
integritat.
En efecte, si en una zona determinada
es produeix una tempesta amb força
aparell elèctric, la probabilitat que un
llamp incideixi en una infraestructura no és negligible. En aquest cas, els
sistemes protectors actuaran per tal

186

Prevenció: eﬁciència, economia i crisi

d’aïllar la possible avaria, que serà resolta primer per una reconﬁguració de
la xarxa per tal de tornar a donar servei als clients i, posteriorment, per a la
resolució de la incidència mitjançant la
substitució dels elements avariats.
Aquesta situació és del tot imprevisible
i, per tant, la presa en consideració de
mesures de prevenció per disminuir el
risc és poc eﬁcaç, excepte la col·locació
addicional d’autovàlvules de descàrrega de sobretensions en els llocs amb
més probabilitat d’incidència. El comportament d’aquests elements davant
d’un llamp és sovint la seva destrucció;
en conseqüència, no aporta grans avantatges utilitzar-los.
Per tal d’evitar despreniments incontrolats de conductors sobre el territori,
s’utilitzen mitjans d’inspecció per detectar elements anormalment calents, basats en la captació de radiació infraroja,
sigui mitjançant mètodes termogràﬁcs,
manuals o automàtics, amb la utilització d’helicòpters adaptats adequadament a aquesta funció.
La bondat d’aquestes mesures de
prevenció, atès que indiquen els punts
en què és probable que es desenvolupi
una avaria, ha fet disminuir notablement
les incidències imprevistes i les
revisions preventives per donar carta de
naturalesa a les metodologies de revisió
predictiva.
En els elements soterrats de subministrament elèctric, es fa difícil actuar de
manera preventiva si no és amb les mesures de senyalització que estableixen
els reglaments i que adverteixen els que

actuen en el subsòl del perill que poden
incórrer quan manipulen aquests elements sense prendre les degudes precaucions.
Una
manera
d’assegurar
la
infraestructura
contra
agressions
externes és la utilització d’estructures
prismàtiques amb tubs formigonades,
que eviten la manipulació directa dels
elements conductors i que aporten
una resistència mecànica important en
manipulacions o agressions. Aquesta
tecnologia té l’inconvenient de disminuir
la capacitat de conducció d’electricitat
del cable conductor, a causa de la menor
capacitat de l’estructura de dissipar la
calor respecte a altres tecnologies i, a
més, té un cost de canalització molt
més alt. Per tant, s’utilitza aquesta
disposició únicament en aquells casos
en què la seguretat d’alimentació ho
requereix i ho justiﬁca, com podria ser
el cas d’enllaços entre subestacions.
En situacions puntuals de gran densitat
d’alimentadors, com seria la sortida de
subestacions, hi ha casos en què s’ha
utilitzat la tecnologia de galeries de
serveis. Aquesta tècnica ha estat aplicada en diferents indrets, especialment
a la Vila Olímpica de Barcelona, amb
resultats diversos, sobretot amb problemes en els casos en què han coincidit
instal·lacions de transport amb les de
distribució, ja que de vegades una avaria ha afectat els dos sistemes i ha donat
lloc a incidents de força extensió i de
difícil resolució.
En els casos en què s’utilitzen canalitzacions de ﬂuids, com el gas o l’aigua,
s’utilitzen els mateixos sistemes de
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senyalització per evitar agressions, a
més d’una vigilància periòdica sobre
l’estanquitat de les canonades, per tal
d’evitar fuites incontrolades que tant en
el cas de l’aigua com en el del gas han
estat notícia últimament.
Addicionalment, i per tenir un coneixement més exacte de totes les canalitzacions existents en el subsòl, a la ciutat
de Barcelona s’ha desenvolupat un sistema cartogràﬁc que permet a qualsevol
empresa que vulgui actuar en un punt

determinat, conèixer prèviament quins
són els elements que es trobarà en una
actuació de reparació o nova canalització d’una infraestructura.
Finalment, tot el que es diu anteriorment es pot atribuir a les infraestructures de comunicació, amb el que té
d’avantatge de no tenir un perill intrínsec ni d’electrocució ni d’explosió.
En aquest sentit, el seu risc es limita a
no prestar el servei, aspecte que ja hem
tractat en altres ocasions.
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Risc energètic
Jordi Dolader
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4.1. Disculpes introductòries
Em costa dir-ho, però ho he de fer per un
exercici de coherència. I ho he de fer demanant en primer lloc perdó. Perdó per
les meves accions i sobretot per les meves inaccions. Perdó pels meus silencis.
Perdó per la petjada que he deixat. Sí, es
veritat, jo he estat regulador del sector
energètic espanyol. I ho sento molt. Jo
he ajudat a augmentar el risc al sector
energètic. Però no puc callar més. Per
què estic fent aquesta declaració inicial?
He desenvolupat, primer com a pèrit
industrial i posteriorment com a enginyer industrial, moltes funcions relacionades amb el món elèctric i energètic. He fet d’inspector de comptadors i
d’instal·lacions elèctriques, he planiﬁcat
xarxes elèctriques de distribució i també les he operat, he gestionat zones de
distribució elèctrica, he desenvolupat
activitat d’internacionalització, he viscut
a l’Argentina al càrrec d’una empresa
elèctrica, he estat regulador energètic
de l’Estat espanyol i he presidit una empresa consultora internacional, arreu del
món.
A tots els llocs on he tingut l’oportunitat
d’aportar-hi la meva feina, crec haver
deixat un balanç positiu i un bon record i experiència professional. Malauradament, aquest no ha estat el cas de
la meva tasca com a regulador energètic
independent del Regne d’Espanya. I segurament no és tant com a conseqüència
de les coses que he pogut fer, sinó de les
que no he pogut portar a terme per les
limitacions de les funcions del regulador
energètic independent a la normativa espanyola. I amb aquestes limitacions i els

meus silencis he ajudat a portar el sector
energètic al desastre que avui en dia hi
ha. Segurament la meva part de culpa
és molt limitada i compartida. Però acceptant el meu nomenament al Butlletí
Oﬁcial de l’Estat (BOE) i jurant la Constitució Espanyola com a càrrec públic,
vocal de la Comissió Nacional d’Energia
(CNE), he hagut de guardar silenci per
les decisions que no he compartit, malgrat que he exercit molts cops el dret del
vot particular. Deixo al lector la possibilitat de la recerca als anuals de la CNE de
tots els meus vots particulars; per tant,
discrepàncies amb el pensament únic
igualitari, del període 1999-2005.
El sector energètic té una llarga història,
de més d’un segle de vida. La presència,
intervenció, gestió o, ﬁns i tot, propietat de l’Estat, hi ha estat sempre present.
De fet, molts països, d’Europa i tot, encara mantenen l’Estat com a propietari
dels principals agents energètics. Amb
l’arribada de la liberalització semblava
que el paper de l’Estat quedaria reduït
a la deﬁnició de les polítiques energètiques i que la gestió i propietat passarien
a mans privades. L’Estat, dins d’aquest
nou paradigma, es quedaria amb el paper de garant de l’acompliment del servei si bé fent-ho a través d’agents privats
tot controlant-los amb ens reguladors
independents, constituïts per un cos de
bons tècnics, formats dins del sector
energètic, i desenvolupant les tres branques que constitueixin el cos normatiu:
els aspectes econòmics, els tècnics i els
jurídics.
Doncs bé, si aquest món idíl·lic cap a
ﬁnals dels noranta semblava que seria
el que s’imposaria a la majoria d’estats
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membres de la Unió Europea, ara, quinze anys després, es veu Espanya com un
estat malmès, esgotat, ferit, prostituït,
vulnerat i sense futur. Com és que s’ha
produït aquesta situació? Sens dubte,
per la interferència política i el silenci
culpable de molts agents. No ha estat
una situació que hagi aparegut de cop i
volta. El primer error apareix l’any 2003
amb el terme, acceptat pel regulador independent, de dèﬁcit ex-ante. En parlaré
amb detall més endavant. Però aquest
error iniciàtic ha estat la llavor del risc
que deu anys després ens ha portat a la
situació insostenible en què ens trobem.
I tots vam callar! Jo també. Era un dèﬁcit petit, dèiem. El proper any ho compensarem, asseguràvem. Però lluny de
fer-ho, ens ha portat al dèﬁcit tarifari
elèctric. Ho sento molt!

4.2. La teoria de la bona
regulació
Cap a ﬁnals dels anys vuitanta i després
de l’anomenada “dècada perduda” a
l’Amèrica llatina, els organismes de les
institucions ﬁnanceres internacionals i
els òrgans de govern dels Estats Units
d’Amèrica van arribar a la conclusió que
els temes de corrupció i la mala governança són els elements clau per entendre tota una dècada de decreixement
macroeconòmic de l’àrea i es va arribar
al Consens de Washington, que sense
assolir caràcter de paper oﬁcial creava
les condicions per al canvi de paradigma als diferents sectors infraestructurals. Aquest Consens aconsellava que
els diferents estats de l’Amèrica llatina,
prèviament a continuar rebent ajuts que
de manera fefaent no van donar suport
al creixement dels anys vuitanta, fessin

La política energètica
d’Europa i de tots els
països que pertanyen a
l’OCDE tenen en comú
l’acompliment de “tres
pilars”: la seguretat
d’abastiment, la
competitivitat i el respecte
pel medi ambient.
reformes als sectors implicats, entre els
quals hi havia l’energètic. Aquestes reformes implicaven l’obertura de l’economia
a la inversió estrangera, així com el dret
de repatriar els beneﬁcis i l’eliminació
de taxes a l’exportació i a la importació.
Cada estat havia de reestructurar-se, tot
privatitzant els serveis públics energètics
i mantenint el paper de control, això sí,
a través d’ens especialitzats per als diferents sectors com el de les telecomunicacions, electricitat, gas, aigua i d’altres.
En aquesta línia, a molts països de la regió es van endegar reformes creant els
diferents ens reguladors i privatitzant
les empreses públiques preexistents. Es
va fer una bona feina que a molts estats
de la regió llatinoamericana encara hi és
present.
A Europa, el Consens de Washington
va quedar reﬂectit, cap a la meitat
dels noranta, al Tractat de Maastricht
que promou la convergència de la
macroeconomia a tots els estats de la Unió
Europea de manera prèvia al llançament
de l’euro. Les successives directives
europees són les encarregades d’enviar als
estats membres les normatives comunes
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per a la construcció del Mercat Interior
de l’Energia. L’obligada transposició
d’aquestes directives a lleis nacionals
de tots i cada un dels estats membres
han creat un acquis communautaire que
fa d’Europa una de les regions del món
més admirades per la seva construcció
normativa. La política energètica
d’Europa i de tots els països que pertanyen
a l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE)
tenen en comú l’acompliment de “tres
pilars”: la seguretat d’abastiment, la
competitivitat i el respecte pel medi
ambient. Molts dels tractats europeus i
de les directives que els desenvolupen
són conseqüència d’aquests tres
elements. Malauradament, Europa no
disposa d’una política energètica pròpia
i la part comuna s’ha assolit a cops de
directives, de difícil consens i tràmit
feixuc, construïdes a mitges entre la
Comissió Europea que paradoxalment
és qui té la iniciativa normativa comuna
i el Parlament Europeu, amb el vistiplau
indispensable del Consell, veritable
poder executiu d’Europa que el formen
el conjunt dels vint-i-vuit governs dels
corresponents estats membres.
Per deﬁnir genèricament una política
energètica concreta d’un estat sobirà,
com ho és cada un dels vint-i-vuit de
la Unió Europea, s’ha de veure quina
és la seva combinació energètica i sobre quina governança s’estructura tot el
sector. Per combinació s’ha d’entendre
el percentatge d’energies primàries que
constitueixen l’abastiment del consum
de l’estat en concret. Hi ha tantes combinacions de fonts d’energia com estats hi
ha a la Unió Europea i al món. Casos límit de combinació energètica poden ser

França, amb el parc electronuclear més
alt d’Europa; Polònia, amb més presència
de carbó; o Itàlia, que és el que importa
més energia de la resta. La qüestió de la
governança fa referència a la decisió de
política energètica sobre la propietat dels
principals agents i el rol de l’estat. Casos
límit de governança són també França,
amb la més important empresa elèctrica
europea pública; o Anglaterra, amb quasi tot el sector energètic en mans privades. Respecte als òrgans de control, les
directives europees imposen l’existència
d’un ens regulador independent, però
els diferents graus d’entusiasme de cada
estat membre per disposar-ne fa que, a
l’hora de la veritat, a molts països el veritable regulador sigui el Govern o el seu
Ministeri d’Energia.
Per regulació s’ha d’entendre aquell conjunt de normes (lleis, reglaments, ordres ministerials) que tenen per missió
el desenvolupament de les polítiques
energètiques establertes pel govern de

Normalment, la regulació
energètica emet senyals
econòmics dirigits cap
a aquells que han de
prendre decisions, bé
d’inversió, bé de consum.
Una bona regulació és
aquella amb la qual
s’assoleix una política
energètica establerta de la
manera més eﬁcient, és a
dir, al mínim cost.
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torn. Normalment, la regulació energètica emet senyals econòmics dirigits cap a
aquells que han de prendre decisions, bé
d’inversió, bé de consum. Una bona regulació és aquella amb la qual s’assoleix
una política energètica establerta de la
manera més eﬁcient, és a dir, al mínim
cost. Això vol dir que, clarament, política
energètica i regulació són coses diferents
i que, a més, són seqüencials. En primer
lloc, el govern d’un estat sobirà haurà de
deﬁnir la “seva” política energètica, dins
del triangle hipotètic constituït pels tres
elements o “pilars”, tenint en compte les
directives europees que estableixin condicions en matèria de sostenibilitat ambiental i d’altres. En segon lloc, un cop
deﬁnida la política energètica i essent
públics els dos elements constitutius bàsics, la combinació energètica i la governança, el govern haurà de desenvolupar
una regulació adient. La “bona pràctica”
aconsella que aquesta regulació sigui
feta per tècnics coneixedors tant dels aspectes tècnics com dels econòmics i legals. El rol de l’estat bé queda limitat a la
funció de supervisió o bé es manté com
a propietari dels principals agents i, per
tant, no hi ha separació de funcions entre
reguladors i regulats. Aquesta decisió és
molt rellevant per fer una anàlisi ex-post
ja que hi ha una clara interferència entre
els dos papers que pot tenir l’estat.
Una bona regulació ha de cenyir-se a
uns principis. Aquests principis no són
immutables, però si es modiﬁquen haurà
de justiﬁcar-se’n les causes. Recentment,
el Club de l’Energia ha publicat un document titulat Regulación y política energética en España: Una reﬂexión en el qual
s’esmenten aquests principis:

Hi ha múltiples referències institucionals
i acadèmiques sobre quins han de ser
aquests principis. Basten dos exemples:
l’enumeració de la Task Force for a Better
Regulation (TFBR) del Regne Unit el 2005
i l’enunciat per la nostra Llei d’economia
sostenible el 2011. La TFBR assenyala que
tant la nova regulació com l’aplicació de
l’existent s’ha de subjectar a un seguit de
principis que facilitin l’economia de mitjans
i que evitin crear costos desmesurats i ineﬁcients sobre l’economia. A més dels principis generals que assenyalem més endavant,
proposa com a regla general que cada nova
regulació substitueixi i derogui una norma de les vigents (one in one out). Si els
principis no només es coneixen sinó que
tenen un reconeixement legal explícit, per
què resulta tan difícil a Espanya respectar?
Potser perquè els interessos polítics a curt
termini prevalen sobre els avantatges d’una
regulació permanentment ortodoxa. Vegem
alguns dels principals principis reguladors,
amb especial èmfasi per la seva rellevància
a Espanya. 1.- SEGURETAT JURÍDICA, ESTABILITAT I SIMPLICITAT: Si les activitats
energètiques ja de per si es troben en un
marc de risc comercial inherents al mercat,
la regulació no ha de constituir un element
més que posi en risc el retorn de les inversions escomeses. Per això, una de les característiques principals de la regulació és que
aquesta ha de ser estable i predictible, que
aporti seguretat jurídica als agents del sistema energètic –incloent i destacant la del
consumidor ﬁnal–, a les inversions que es
facin en aquest àmbit i, en general, a tot
el sistema en si mateix. Les inversions en
actius energètics consumeixen molt capital
i s’amortitzen a llarg termini, per la qual
cosa han de comptar amb seguretat jurídica
suﬁcient i estabilitat regulatòria que a més
redueixi de manera substancial els seus
costos. Addicionalment, l’existència de procediments reglats que permetin modiﬁcar
la regulació quan sigui necessari, evitaria
també la inseguretat jurídica. No s’ha dut
a terme ni una sola revisió formal de la regulació en aquests quinze anys. Per poder
complir amb el principi d’estabilitat regulatòria i predictibilitat i facilitar el pròxim cicle
d’inversió, caldrà revisar l’actual regulació
dels processos de planiﬁcació, tant la indi-
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cativa com d’infraestructures de transport i
interconnexió, tenint en compte la realitat
econòmica i les perspectives tecnològiques
(incloses les referides a les anomenades
xarxes intel·ligents i energia distribuïda).
2.- CONSISTÈNCIA I CREDIBILITAT: Les
normes reguladores i les decisions dels òrgans de regulació han de ser coherents i evitar contradiccions. Han de ser previsibles i
poder implementar d’una manera senzilla
i justa. Tant a Espanya com a Europa hi ha
múltiples exemples de mesures regulatòries
que ignoren aquest principi i, en particular,
en la combinació de polítiques de sostenibilitat i de polítiques energètiques. Un
exemple d’això, en el cas d’Espanya, són les
ajudes ﬁnanceres a la promoció de renovables que tendeixen a deprimir el preu dels
drets d’emissió, ja que aquestes tecnologies
constitueixen la referència fonamental del
cost marginal, mentre que la restricció i
subhasta té l’efecte contrari. 3.- ACCESSIBILITAT I PARTICIPACIÓ DELS ADMINISTRATS EN EL PROCÉS REGULATORI:
La necessària participació dels agents del
sector en els processos regulatoris en terminis apropiats, i seguint uns procediments reglats, ràpids, coherents i rigorosos de
consulta que s’apliquin correctament és,
sense dubte, un altre dels principis bàsics
de la regulació. L’establiment de mecanismes de consulta amb els agents implicats
estimularà la seva participació activa en el
procés d’elaboració de la normativa, requisit fonamental. 4.- ORIENTACIÓ, EFICÀCIA, PROPORCIONALITAT I JUSTIFICACIÓ
SUFICIENT DE LES PROPOSTES NORMATIVES: Sens dubte, la iniciativa normativa
ha de sorgir de la identiﬁcació clara dels
ﬁns que persegueix, dels fets que tracta de
regular i dels problemes que tracta de resoldre o evitar, establint objectius directes
i assolibles de manera eﬁcient. Les mesures
que s’adoptin han de ser les més adequades
per garantir la consecució de l’objectiu perseguit, sempre constatant que no s’adopten
solucions que creen més problemes que els
que resolen. Per això, de manera paral·lela
al procés constructiu de la normativa, s’ha
d’elaborar també la necessària anàlisi de
les conseqüències i impacte econòmic que
qualsevol disposició pot tenir, materialitzat en les memòries econòmiques que han

d’acompanyar qualsevol proposta de modiﬁcació normativa 5.- IGUALTAT, COORDINACIÓ I UNITAT DE MERCAT: La regulació
energètica a Espanya està distribuïda en
moltes jurisdiccions: la de la UE, la del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, la de
les autonomies i la dels ajuntaments. Determinades activitats ﬁns i tot estan sotmeses
a regulacions contradictòries, com les de les
xarxes de distribució de gas i d’electricitat.
Així, diverses comunitats autònomes tenen
lleis sobre qualitat de servei que no tenen
suport ﬁnancer perquè aquest aspecte està
sotmès a la regulació de l’Administració
central de l’Estat, cosa que fa esdevenir
aquestes lleis inaplicables.

Fins aquí la teoria. Vegem com s’ha portat a la pràctica a Espanya.

4.3. La realitat del mercat
energètic espanyol
S’ha de començar dient que cap govern
espanyol des del començament de la reforma del 1998, és a dir, ara ja fa quinze
anys, ha cregut convenient disposar d’un
ens regulador veritablement independent i el que hem tingut –primer amb la
CSEN , després amb la CNSE , en tercer
lloc amb la Comissió Nacional d’Energia
(CNE) i des de fa poc amb la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència
(CNMC)– és un cos de savis que per llei
tenen l’obligació de dir la seva a tota regulació proposada pel govern de torn,
però que de cap manera ni és vinculant
ni normalment el govern li fa el mínim
cas si no és que per aquelles casualitats
l’ens regulador independent i el govern
coincideixin. Tenim, per tant, un primer
problema d’alta importància i és que la
política energètica espanyola, en el seu
aspecte de l’adequada governança, es
posa en dubte. Si la política energètica
ja falla quant a governança (o si més no

196

Prevenció: eﬁciència, economia i crisi

l’ens regulador independent no disposa
del convenient grau d’independència
per al bon acompliment de les seves
funcions), és obvi que tota acció posterior tingui el biaix de la càrrega política
que el govern de torn li vulgui imprimir. A la nova CNMC, pel que se sap
de moment, l’elecció dels consellers
està sotmesa al difícil sudoku de casar
els interessos dels partits polítics i el repartiment d’inﬂuències en les diferents
àrees regulades. Però per ara sembla
que està clar que el PP vol assegurar-se
la majoria en cada una de les dues sales
formades per cinc consellers cada una
de les quals estarà constituït el consell:
la sala de Competència, que heretarà
les funcions de la Comissió Nacional de
la Competència, i la sala de Regulació,
un calaix de sastre on s’amuntegaran
les funcions de la Comissió del Mercat
de les Telecomunicacions (CMT), de
la Comissió Nacional d’Energia (CNE)
i d’altres sectors com l’audiovisual, el
ferroviari, el transport o el postal. El resultat ﬁnal està per veure, però des del
meu escepticisme crec que serà un cos
tan inútil, com a mínim, com el Senat.
Així com el tema de la governança és
cabdal en tota política energètica, també ho és el de la combinació energètica,
i en aquest punt hem estat eﬁcaços perquè les modiﬁcacions de la política espanyola del 2005, tot seguint les recomanacions del “paquet verd europeu”,
van fer que Espanya fos un dels vinti-vuit estats membres de la Unió Europea que va transposar més ràpidament
les directives i els inversors hi veiessin
una gran oportunitat que es va traduir
en fortes inversions: 20.000 MW eòlics,
4.000 MW fotovoltaics i 1.500 MW

termosolars. Tot un èxit! El problema
és que aquesta ha estat una política
energètica de país ric, i no ho som. A
més, els successius governs s’han saltat
el principis regulatoris i el resultat ha
estat l’ominós dèﬁcit tarifari elèctric.
Anem a pams.
Els culpables del dèﬁcit tarifari no són
els inversors que tot analitzant les suculentes primes de les energies renovables van decidir invertir-hi, moltes
vegades amb un fort apalancament.
Tampoc no ho van ser les empreses tradicionals que, quan van veure créixer
dia a dia als seus balanços la partida
del deute tarifari, van callar en obtenir garanties sobiranes del deute i es
va titulitzar, tot descarregant-ne part
al Fons de Titulització. Tampoc no ho
va ser la Comissió Nacional d’Energia,
que no ha tingut mai cap responsabilitat sobre els components de les tarifes

Els culpables del dèﬁcit
tarifari han estat els
successius governs de
l’Estat espanyol que des
de l’any 2003, a partir de
la creació del concepte del
dèﬁcit ex-ante, han permès
que s’acumulés un deute
de nivell macroeconòmic
de quasi 30.000 milions
d’euros que s’hauran de
pagar a terminis amb un
elevadíssim cost ﬁnancer.
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d’accés i només ha presentat al Ministeri propostes que quasi mai han estat
tingudes en compte. Els veritables culpables d’aquesta situació han estat els
successius governs de l’Estat espanyol
que des de l’any 2003, a partir de la
creació del concepte del dèﬁcit ex-ante,
han permès que s’acumulés un deute de
nivell macroeconòmic de quasi 30.000
milions d’euros que s’hauran de pagar
a terminis amb un elevadíssim cost ﬁnancer. Les raons que van aconsellar
fa vint-i-cinc anys, amb el Consens de
Washington, el camí cap a la liberalització i que ens va arribar a Europa amb
les directives sobre els sectors energètics l’any 1998, ara, al mercat energètic
espanyol, s’han repetit i la manipulació
política continuada ens ha portat a la
situació límit que aconsella mesures

dràstiques i fora de tota lògica que no
s’haurien d’aplicar si s’hagués portat a
terme una bona regulació.
L’actual govern (amb data de juliol del
2013) acaba de promoure una profunda reforma del sistema elèctric que la
justiﬁca dient que si no es fes res per no
seguir incrementant el dèﬁcit, caldria
augmentar la factura de la llum quasi
un 20%. Figura 4.1.
Aquesta reforma arriba mig any després d’una forta embranzida impositiva que ha afectat a tots els productors
d’energia elèctrica de tots els règims,
tant l’ordinari com l’especial, i que ha
impactat de manera diferent a les diverses tecnologies. L’objectiu de fa mig
any i el d’ara han estat bàsicament el

Figura 4.1. Costos que es paguen a la factura elèctrica

Font: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, Govern d’Espanya, juliol del
2013
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d’eixugar el dèﬁcit tarifari elèctric. Resta per veure si aquest cop el Govern l’ha
encertat o caldrà regular de nou amb
més pressió tant als agents del sector
com als consumidors.

si bé s’ha d’estar d’acord amb el fons de
la declaració, cal mantenir el fort nivell
d’escepticisme respecte a l’assoliment
de tots i cada un dels punts esmentats,
per cert molt contradictoris.

A la presentació del nou paquet de mesures, el Govern declara que Espanya
té l’energia més cara d’Europa i només
a Irlanda i Xipre són encara més cares.
Això vol dir, òbviament, que les nostres
indústries exportadores estan perdent
competitivitat respecte als seus competidors d’altres estats membres de la
Unió Europea, i això sense compararho amb els d’altres parts del món on no
s’exigeixen els percentatges d’energies
renovables com en el cas d’Europa.

I tot això com a conseqüència del procés
de com s’ha portat a terme. Res a veure
amb una bona regulació. Gens participada pels agents implicats (tal vegada
els que no han resultat tan malparats?).
Cap respecte pels principis regulatoris
de la “bona pràctica”. És el resultat ﬁnal
d’una política energètica insostenible
junt amb una regulació molt dolenta.

Els costos del sistema elèctric d’enguany,
2013, són de prop d’uns 22.500 milions
d’euros i malauradament els ingressos
de només 18.000 milions. Això crea
un dèﬁcit d’uns 4.500 milions d’euros
principalment –diu el Govern a la seva
proposta de modiﬁcació normativa– a
causa de l’increment del pagament del
deute i del de les energies renovables,
que lluny d’aturar-se continua creixent
per les instal·lacions no afectades per
la moratòria derivada de no acceptarne més que les ja anotades al registre
de preinscripció. El Govern declara la
necessitat d’establir un nou marc normatiu que garanteixi l’estabilitat ﬁnancera del sistema elèctric amb caràcter
deﬁnitiu mitjançant una reducció signiﬁcativa dels costos del sistema a través
de mesures regulatòries i garantint el
subministrament al menor cost possible
per al consumidor, fomentant la competència i la capacitat d’elecció del consumidor. Com a tota declaració política,

Som davant d’una situació de rescat.
Malauradament no ens podem permetre un altre rescat, després del ﬁnancer
i de l’immobiliari. I el Govern ha actuat
in extremis, la qual cosa ha afectat a tothom: 2.700 milions de retallades per
a tots els agents del sector elèctric, 900
milions als consumidors i 900 milions
als pressupostos generals de l’Estat, és
a dir, a tots els contribuents.
Una situació anunciada, publicada,
però mai acceptada pels diferents governs de l’Estat espanyol des de l’any
2003. I sobretot els silencis! Els silencis
dels agents del sector, captius de la regulació i amatents a assolir millores de
la seva parcel·la especíﬁca; és el: ¿cómo
está lo mío?. I els silencis dels responsables de la regulació, obvis per part del
Ministeri, increïbles per part del regulador independent. En nom d’ells i propi,
repeteixo: Ho sento molt! No ho tornaré a repetir!

199

5

Com afecta la situació
econòmica actual a la
prevenció de riscos laborals
en la indústria nuclear?
Adolfo Duran, Elías García
i Juan A. Millán

201

Com afecta la situació econòmica actual a la prevenció de riscos laborals en la indústria nuclear?

La seguretat és un pilar fonamental per
a l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II
(ANAV) i així es recull tant en els valors
establerts per la nostra organització
com en el Pla Estratègic vigent actualment. La seva importància també queda
recollida en la pròpia missió de l’ANAV,
que es resumeix a “operar les centrals
nuclears Ascó i Vandellòs II de manera
segura, ﬁable i respectuosa amb el medi
ambient, i garantint la producció a llarg
termini”.
Dins d’aquest concepte de seguretat, entès de manera més àmplia, s’emmarca la
prevenció de riscos laborals en la qual
preval, també, el valor que “la seguretat
és el primer” i que s’aplica a tots els treballadors d’aquestes instal·lacions.
Per tot això, la prevenció de riscos es
planteja en termes d’inversió per garantir l’operació segura de les centrals
nuclears d’Ascó i Vandellòs II, assumint
des de tots els òrgans de gestió que una
política de prevenció de riscos laborals
basada estrictament en aspectes econòmics pot donar peu a una situació que
pot comportar costos molt més grans
que la inversió que es pugui realitzar en
aquesta matèria.
A l’ANAV es concep la seguretat com un
valor prioritari de la seva activitat. Tots
els treballadors que desenvolupen la seves tasques en les nostres instal·lacions
(tant de la pròpia organització com
d’empreses col·laboradores estables)
han de tenir com a premissa fonamental de les seves actuacions que la cultura de la seguretat ha d’impregnar a tots
els engranatges que determinen la seva
operació, tant des del punt de vista de

la seguretat nuclear com de la seguretat
en el treball. Es tracta, per tant, d’una
concepció que involucra la responsabilitat social de la companyia en el desenvolupament de les seves activitats i
el compromís amb la minimització de
les variables de risc laboral en els seus
centres de treball.
D’aquesta manera, per complir amb la
missió de l’ANAV, anteriorment esmentada, les persones s’identiﬁquen com un
element clau. La visió que vol projectar és que els professionals que treballen per i per a l’ANAV, tant propis com
d’empreses col·laboradores, se sentin
còmodes, respirin seguretat, percebin
voluntat de millora general i observin
que les activitats que es realitzen de
manera planiﬁcada donen com a resultat un treball ben fet.
Tenint en compte tot el que hem dit ﬁns
ara, una de les línies clares d’inversió
de l’ANAV en els últims anys i també de cara al futur, tal com es recull
en el Pla Estratègic vigent en primera
instància i en el sistema de gestió in-

Una política de prevenció
de riscos laborals basada
estrictament en aspectes
econòmics pot donar peu
a una situació que pot
comportar costos molt
més grans que la inversió
que es pugui realitzar en
aquesta matèria.
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tegrada en un marc global més ampli,
han estat les persones. Aquesta política
s’ha desenvolupat amb l’objectiu de reforçar aspectes organitzatius i culturals
que millorin la seguretat de l’operació
a l’ANAV, la seva ﬁabilitat i el desenvolupament de tots els professionals que
treballen a l’organització. Dins d’aquest
model es troba i es desenvolupa la política de seguretat industrial d’aquesta
organització.
Les mesures preventives en les quals inverteix l’ANAV i que s’han determinat
com a claus estan basades en una forta
cultura de la seguretat, entenent aquest
concepte com el conjunt de característiques i actituds de l’organització i dels
individus que la constitueixen, la qual
cosa estableix com a primera prioritat
que en totes les activitats que es realitzin, per petites que siguin, es tindrà en

El simulador de factors
humans té com a ﬁnalitat
l’entrenament del lloc
de treball de totes les
tasques que es realitzen
en el dia a dia, reforçant
i corregint actituds,
pràctiques de treball, l’ús
adequat dels procediments
i comportaments del
personal per tal d’adequarlos a les expectatives i
normes establertes.

compte sempre la seguretat industrial i
nuclear. Per això és molt important la
conscienciació de les persones, sigui
quin sigui el lloc que ocupen i el treball
que desenvolupin, que el valor prioritari de l’organització és la seguretat.
Entre aquestes mesures cal destacar de
manera especialment signiﬁcativa el
desenvolupament de la formació com a
acció clau per reforçar la consciència de
les persones respecte a la seguretat com
a valor fonamental.
En aquest sentit, s’ha de destacar com
a actuació d’especial rellevància la posada en servei del simulador de factors
humans amb la ﬁnalitat d’entrenament
del lloc de treball de totes les tasques
que es realitzen en el dia a dia, reforçant i corregint actituds, pràctiques
de treball, l’ús adequat dels procediments i comportaments del personal
per tal d’adequar-los a les expectatives i normes establertes per l’ANAV. El
primer any de funcionament d’aquesta
instal·lació, durant el qual s’han format més de mil treballadors propis i
d’empreses col·laboradores, ha aconseguit una millora de les habilitats i capacitats relacionades amb el desenvolupament immediat del seu lloc de treball i
la seva aplicació, ﬁns que es converteixi
en un hàbit, en una cultura de la seguretat interioritzada, que minimitzi els
incidents i integri la prevenció de riscos
laborals.
S’han posat en marxa noves eines i el
desenvolupament i la implantació de
processos com la modiﬁcació del model
de planiﬁcació i preparació de treballs,
que ens ha portat a treballar sota el pa-
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raigua del work management. Aquest
model està basat en una planiﬁcació de
treballs a dotze setmanes, en el qual es
programen de manera integral tots els
aspectes que cal tenir en compte en la
realització de la tasca.
Potenciant el valor de les persones com
a recurs estratègic de l’organització i
d’acord amb una necessitat especialment
rellevant derivada de la incorporació
de nous professionals a l’organització,
s’ha treballat en el desenvolupament
d’un pla d’acollida. Amb aquest pla,
mitjançant diferents accions realitzades per membres de les unitats organitzatives, com la formació d’acollida
o l’assignació d’un mentor, es pretén
que, des del primer dia, els professionals incorporats recentment coneguin
les expectatives, l’estructura i el funcionament de l’organització i disposin dels
recursos necessaris si tenen algun dubte
o problema per poder-lo resoldre de la
manera més efectiva possible. Amb això
s’ha aconseguit una millora notable de
la integració de les persones en el funcionament de les plantes, una major
implicació de les persones amb l’ANAV
i un increment notable del sentit de la
propietat.
A més, des del punt de vista de la salut de les persones, el servei de prevenció i salut laboral de l’ANAV ha posat
en marxa dues accions encaminades
a reforçar aquest aspecte dins, també,

d’un marc de política d’actuacions preventives i de caràcter proactiu. D’una
banda, s’ha reavaluat el risc psicosocial,
identiﬁcant, proposant i implementant accions encaminades a la millora
d’aquests aspectes tan importants per a
la salut global de l’individu i les organitzacions. D’altra banda, en paral·lel,
s’ha començat un pla de promoció de
la salut, passant de la prevenció estricta
de patologies d’origen laboral a la visió integral de la salut com un tot (físic, psicològic, social, etc.). Amb això es
promociona l’adquisició d’hàbits i habilitats que proporcionen als treballadors
i col·laboradors de l’ANAV les capacitats
que els ajudin a millorar la seva salut.
Aquest pla, denominat Vive Salud, és
la pedra angular per caminar cap a
l’objectiu de la consecució de la declaració de l’ANAV com a empresa saludable. S’entén, des del punt de vista de
la prevenció de riscos laborals, que la
indissociable relació entre el treball i
les persones inﬂueix en una millora del
rendiment, un major grau de satisfacció
personal i la salut general dels individus .

En deﬁnitiva, amb tot això s’inverteix
en un valor estratègic i fonamental de
l’organització: la seguretat, en el sentit
més ampli del terme.
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6.1. Característiques del sector
energètic
Un dels principals trets característics
del sector energètic és que es tracta
d’un sector molt regulat. Estem parlant
d’un sector que combina el seu caràcter estratègic per a la competitivitat
i el benestar de qualsevol país amb la
seva naturalesa de sector liberalitzat i,
per tant, subjecte a les lleis del mercat
i a la necessitat d’obtenir un beneﬁci
econòmic per part dels inversors. Harmonitzar aquestes dues facetes requereix un marc regulatori complex, que
delimiti perfectament les atribucions de
cada un dels agents del sector. Aquesta
complexitat regulatòria s’incrementa en
l’àmbit elèctric, ja que cal conjuminar
un servei de qualitat, interessos socials,
econòmics i empresarials sovint contraposats i, no ho oblidem, les condicions
naturals i les lleis físiques que regeixen
l’electricitat.
Aquest darrer punt, tot i que pot semblar
obvi, té una importància fonamental.
Posem-ne dos exemples molt senzills.
En primer lloc, el sector elèctric és
l’únic en el qual el producte no es pot
emmagatzemar massivament i s’ha de
gestionar i consumir al mateix temps
que es produeix, fet que requereix
unes infraestructures i uns models de
gestió determinats. En segon lloc, en el
sector elèctric el monopoli natural és
sovint la solució òptima, des d’un punt
de vista tècnic i econòmic, per prestar
un determinat servei. La regulació és
la solució que tenim, com a societat,
per ordenar un sector tan característic
i per evitar els efectes negatius que
l’explotació monopolística d’un mercat

pot tenir sobre el teixit econòmic
i social. Ara bé, l’acció normativa
comporta sempre un risc regulatori, que
es tradueix a no aconseguir la correcció
desitjada o a generar nous desequilibris
en el funcionament del mercat.
El risc regulatori en el sistema elèctric
es materialitza en un seguit d’efectes no
desitjats que distorsionen el seu normal
funcionament i l’allunyen de l’eﬁciència
tècnica i econòmica. Una primera conseqüència és la indeﬁnició del conjunt
de la política energètica: hem de tenir
molt clar que sense un marc jurídic estable i segur no es poden establir unes
línies d’actuació, unes prioritats i uns
objectius per al conjunt del sector.
El marc normatiu, doncs, ha de ser concebut englobant el conjunt del sector
elèctric –si bé després cada activitat
ha de tenir una regulació més concreta i especíﬁca– i ha d’estar orientat a
uns grans objectius que transcendeixin
l’activitat política, de manera que s’ha
de dissenyar i aplicar a partir del consens. Només amb aquestes bases es podrà dur a terme una política energètica
coherent, que entengui que qualsevol

El risc regulatori en
el sistema elèctric es
materialitza en un seguit
d’efectes no desitjats que
distorsionen el seu normal
funcionament i l’allunyen
de l’eﬁciència tècnica i
econòmica.
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petit ajust afecta el conjunt del sistema
i que no tingui el curt termini com a
principal indicador. Perquè, per la seva
naturalesa, els temps en el sector energètic són lents: qualsevol innovació o
modiﬁcació requereix llargs terminis
per madurar, per aplicar-se i per donar
resultats. En aquest sentit, la normativa
ha de ser capaç d’anticipar i respectar
aquests temps, de manera que es garanteixi la màxima seguretat jurídica per a
usuaris i inversors.
Un altre efecte no desitjat del risc regulatori en el sector elèctric, i que es
retroalimenta de la indeﬁnició de la
política energètica, és la dissuasió de

Més enllà del seu impacte negatiu en termes
econòmics, la manca
d’inversions en el sistema elèctric es tradueix en
diferents conseqüències
sobre el model energètic:
deteriorament de la garantia i la qualitat del subministrament, limitació de
la competència, restricció
de la innovació i el desenvolupament de noves tecnologies més eﬁcients o,
ﬁns i tot, increment de la
dependència energètica de
l’estranger.

les inversions per part dels diferents
agents, tant dels que ja hi són presents
com dels externs. A l’hora de tirar endavant un projecte o una inversió, totes
les empreses examinen diferents condicionants, entre els quals hi ha el nivell
de complexitat normativa o la seguretat
jurídica del país on els durà a terme. En
el sector elèctric, aquests dos factors tenen un pes major, ja que habitualment
s’hi realitzen grans inversions, el retorn
de les quals s’allarga en el temps i està
molt vinculat a la normativa vigent.
La inseguretat jurídica, doncs, pot tenir
efectes absolutament perniciosos per al
conjunt de l’economia, ja que en un moment com l’actual, en el qual és imprescindible atraure noves inversions com a
instrument de reactivació econòmica i
de generació d’ocupació, pot esdevenir
una barrera insalvable. De fet, les inversions en l’àmbit elèctric, principalment
en el camp de la generació, acostumen
a estar molt lligades al territori, fet que
permet dinamitzar les economies locals
mitjançant la contractació de mà d’obra
local, l’assentament de nova població –
mà d’obra especialitzada–, l’estimulació
de la indústria auxiliar –empreses de
manteniment, de serveis, etc.– o la posada en valor de recursos locals –com
en el cas de l’aproﬁtament energètic de
la biomassa o de l’energia eòlica. A més,
una bona política energètica que minimitzi el risc regulatori pot repercutir en
la millora de la comptabilitat nacional,
ja que pot modiﬁcar el signe de la balança comercial amb l’exterior.
Més enllà del seu impacte negatiu en termes econòmics, la manca d’inversions
en el sistema elèctric es tradueix en di-
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ferents conseqüències sobre el model
energètic: deteriorament de la garantia
i la qualitat del subministrament, limitació de la competència, restricció de
la innovació i el desenvolupament de
noves tecnologies més eﬁcients o, ﬁns i
tot, increment de la dependència energètica de l’estranger. En l’actual context
global, en què l’energia és un bé escàs
i el canvi climàtic és més una realitat
que una amenaça, un sistema energètic modern no s’ha de centrar només a
garantir el subministrament als clients,
sinó que ho ha de fer en condicions
competitives, maximitzant l’eﬁciència
i reduint les emissions contaminants a
l’atmosfera. I això, avui en dia, només
és possible amb inversions en la modernització de xarxes, en R+D en noves tecnologies, en la recerca de noves
fonts d’energia i en la millora de les formes d’ús de l’energia elèctrica.

La normativa hi inﬂueix decisivament.
Establir un model retributiu per a la
generació just i eﬁcient, que afavoreixi
aquelles tecnologies més eﬁcients i respectuoses amb l’entorn d’acord amb la
disponibilitat de recursos primaris; ﬁxar
una estructura de costos del sistema que
permeti mantenir un nivell d’inversions
adequat i un marge de beneﬁci raonable per a aquelles activitats del sector
que, com el transport i la distribució,
tenen un major grau de regulació per
tractar-se de monopolis naturals; simpliﬁcar les ﬁgures tarifàries, per tal que
tothom pugui conèixer quines són les
diferents modalitats i condicions en
què es pot comprar electricitat; o dotar
de més mecanismes de transparència el
mercat, per exemple, són algunes de les
mesures que, aplicades al sector elèctric, contribueixen a millorar la competitivitat d’un país.

Una altra conseqüència derivada del risc
regulatori en el sector elèctric és el llast
que suposa per a la competitivitat de la
indústria. El cost de l’energia, principalment de l’electricitat, sol ser un dels
grans protagonistes en l’estructura de
costos de la indústria. Poder disposar
d’un subministrament de qualitat a un
cost competitiu, doncs, és una condició
indispensable per poder competir en un
mercat cada dia més globalitzat, ja que
a la resta de països del nostre entorn els
preus de l’electricitat són més baixos.

Així doncs, el risc regulatori en l’àmbit
elèctric no té només efectes en el desenvolupament del propi sector, sinó que té
conseqüències econòmiques i socials directes en el conjunt de l’economia. Per
tant, és imprescindible disposar d’una
perspectiva àmplia i ﬁxar la mirada endavant a l’hora de dissenyar i aplicar un
marc normatiu per al sector elèctric.

Aconseguir un preu competitiu per al
subministrament elèctric no depèn exclusivament dels preus de la matèria
primera –en el sector de l’energia, és
el preu del petroli el que serveix de
referència i marca la pauta de costos.

6.2. La normativa energètica a
Espanya: riscos propis
Si ens restringim al sector elèctric espanyol, podem afegir dues conseqüències directes, de caràcter negatiu, derivades del risc regulatori. D’una banda,
el dèﬁcit de tarifa (és a dir, la diferència entre els costos del sistema elèctric
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i els ingressos que genera la tarifa) és
conseqüència directa del marc normatiu actual: el model de ﬁxació de preus
–mitjançant l’anomenat pool– no és
just ni equilibrat; el disseny i la valoració dels peatges –és a dir, de tots els
costos de transport i de distribució de
l’electricitat– són arbitraris i han estat
utilitzats com a instruments de política
econòmica i no pas com a eina de política energètica o industrial; la liberalització del sector no ha estat mai plena
i efectiva (malgrat les compensacions
que van rebre les empreses per a aquest
ﬁ); i una distribució competencial ineﬁcient, en què s’ha fet prevaler el principi
d’uniformitat i de caixa única per sobre
de l’optimització del sistema elèctric, en
són un exemple.
La conﬂuència d’aquests condicionants,
entre d’altres, ha fet que els ciutadans
i les empreses de l’Estat espanyol hà-

Els ciutadans i les
empreses de l’Estat
espanyol hàgim pagat
durant molts anys
l’energia elèctrica a un
preu inferior al seu cost
i no s’hagi estimulat la
transició cap a un model
més sostenible. El resultat,
no ho oblidem, és que a
Espanya el dèﬁcit de tarifa
acumulat s’acosta ja als
30.000 milions d’euros

gim pagat durant molts anys l’energia
elèctrica a un preu inferior al seu cost
i no s’hagi estimulat la transició cap a
un model més sostenible. El resultat, no
ho oblidem, és que a Espanya el dèﬁcit
de tarifa acumulat s’acosta ja als 30.000
milions d’euros, i d’alguna manera o altra els usuaris –empreses i ciutadans–
els haurem de pagar. La conseqüència
d’aquest dèﬁcit és una política energètica en què els criteris econòmics
s’imposen a la lògica industrial: l’única
prioritat és reduir aquest deute i no pas
avançar cap a un nou model energètic,
un model més sostenible econòmicament i que permeti tant el normal desenvolupament del sector elèctric com la
competitivitat de les empreses usuàries.
Actualment estem veient els efectes
d’aquesta política: la indústria de les renovables agonitza, l’R+D està aturada
o immersa en processos de deslocalització, i les infraestructures necessàries
per garantir un subministrament de
qualitat de cara al futur s’endarrereixen
o es descarten.
Per l’altre costat, tenim un nou marc
normatiu que està en tràmit parlamentari. Passem d’un marc inestable i provisional, basat en la ﬁgura dels reials decrets llei, a un nou model que, segons la
proposta inicial del Govern central, es
fonamenta en l’intent d’eliminar el dèﬁcit de tarifa i en la recentralització de les
escasses competències de què disposen
les comunitats autònomes. En la seva
formulació actual, aquesta proposta no
fa altra cosa que diﬁcultar el procés de
transformació del model energètic que
hauria d’estar vivint el país.
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El nou marc normatiu consagra la submissió de la política energètica –i de
la política industrial- a les necessitats
macroeconòmiques del país, menystenint les polítiques d’estalvi i eﬁciència
energètica i d’impuls de les energies
renovables o els efectes sobre la política industrial i la competitivitat del
país. En són un exemple la penalització
prevista per a l’autoconsum, el tracte
cap a tecnologies com la cogeneració,
el canvi retributiu per a la distribució,
les limitacions cap a subministraments
més competitius per a la indústria –com
les imposades a les línies directes o les
agrupacions d’interès econòmic que tinguessin per objectiu comprar energia de
forma col·lectiva- o la nova fórmula de
facturació, que incrementa el pes dels
costos ﬁxos en el preu ﬁnal i resta importància al volum d’energia consumit,
entre d’altres.
Aquestes premisses permeten anticipar,
a grans trets, noves diﬁcultats per a la
competitivitat de la indústria, la inviabilitat de l’activitat industrial associada
a les energies renovables i un empitjorament del subministrament elèctric.
Per tant, el marc normatiu que impulsa
el Govern central, no permet generar
les condicions necessàries per assentar
les bases d’un model energètic de futur.
I el tràmit parlamentari actual, atenent
el joc de majories existent al Congrés
dels Diputats, no facilita cap procés de
diàleg, de negociació o d’audiència per
reconduir els termes inicials de la reforma. En aquest context, el Govern de la
Generalitat ja ha anunciat la voluntat
d’utilitzar tots els instruments de què
disposa per garantir el respecte a les seves competències en matèria d’energia.

El marc normatiu actual
no permet generar les
condicions d’estabilitat
necessàries per assentar
les bases d’un model
energètic de futur. I
tampoc hi ha sobre la
taula cap procés de
diàleg, de negociació o
d’audiència per reconduir
aquesta situació de
provisionalitat.
6.3. Un nou marc normatiu
fruit del diàleg i del consens
Cal aproﬁtar l’actual procés de tràmit
parlamentari de la reforma del sistema
energètic espanyol per repensar-ne la
seva estructura normativa i no malbaratar esforços en una direcció equivocada,
com la proposada pel Govern central.
Hauríem de ser capaços de construir
un marc regulatori senzill, transparent
i eﬁcient, que faciliti tant l’actuació de
les empreses com la labor supervisora
de l’Administració. Al mateix temps, i
per tal de garantir la seguretat jurídica, aquest marc ha de ser estable, és a
dir, ha de perdurar en el temps. Aquesta perdurabilitat només es pot aconseguir deﬁnint unes línies bàsiques, consensuades àmpliament, que guiïn el
funcionament del sistema elèctric tot
mantenint la ﬂexibilitat necessària que
permeti adaptar les normes als avenços
tecnològics i a les necessitats de la societat.
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Assolir un sistema regulatori elèctric que
compleixi aquestes premisses i, per tant,
minimitzi el risc només es pot aconseguir
des del consens i des del diàleg. És
necessari deﬁnir una distribució clara
i equitativa de competències entre
administracions, amb el corresponent
compliment del principi de lleialtat
institucional;
dissenyar
un
nou
esquema de funcionament del mercat
que resolgui les deﬁciències del procés
de liberalització dut a terme des de
mitjans de la dècada dels noranta; i
establir unes línies mestres que facilitin
el diàleg i l’acord entre els agents del
sector. I, per sobre d’aquest entramat,

Donada la situació de
transició del model
energètic mundial i
la insostenibilitat del
sistema elèctric espanyol,
Catalunya ha de començar
a posar les bases per al
seu model energètic de
futur, essencial per a la
competitivitat del país.

és imprescindible establir d’una manera
clara i contundent la ﬁgura d’un
regulador especialitzat, independent
i competent. Aquest ens, que hauria
d’estar format per tècnics qualiﬁcats
i amb coneixement especíﬁc en el
món energètic, no s’hauria de limitar
a gestionar els recursos econòmics,
sinó que els seus dictàmens sobre la
normativa i les seves recomanacions
haurien de ser vinculants a l’hora
de prendre decisions sobre el sector
energètic.
Eliminar el risc regulatori en el sector
elèctric és, doncs, el primer pas per
construir un sistema elèctric i energètic
competitiu i eﬁcient, que garanteixi un
subministrament de qualitat en les millors condicions econòmiques i que, al
mateix temps, esdevingui en si mateix
un sector tractor de l’economia, mitjançant l’atracció de noves inversions i
la creació de llocs de treball. Donada la
situació de transició del model energètic mundial i la insostenibilitat del sistema elèctric espanyol, Catalunya ha de
començar a posar les bases per al seu
model energètic de futur, essencial per
a la competitivitat del país. No podem
perdre més temps per començar a construir-lo.
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7.1. Preàmbul
Per tal d’emmarcar adequadament la
temàtica que s’exposarà a continuació,
hem de començar recordant alguns aspectes bàsics, preliminars, que afecten
com funciona el port de Barcelona i el
rol que li és encomanat i que, per tant,
ha de dur a terme l’Autoritat Portuària
de Barcelona.
La Constitució espanyola, al seu article
149.1.20, determina que l’Estat disposa de competència exclusiva sobre els
ports d’interès general (concretament,
determina que s’estén la seva competència a la “marina mercant i abanderament de vaixells; a il·luminació de costes i senyals marítims; i a ports d’interès
general”).
El port de Barcelona constitueix un port
d’interès general d’acord amb la Llei
27/1992, de 24 de novembre, de ports
de l’Estat i de la marina mercant.
7.1.1. Competències de les diverses administracions públiques sobre els ports d’interès general
Que l’Estat s’hagi reservat, constitucionalment, la competència exclusiva sobre els ports d’interès general no
comporta, com és sabut, que només
l’Administració estatal, i concretament
les autoritats portuàries, sigui la titular
i exerceixi totes les competències i funcions públiques que potencialment es
poden exercir sobre aquests espais.
S’ha de veure, per tant, pel que fa a la
titularitat competencial i a l’exercici
de competències, allò que especíﬁca-

ment es disposa a aquest efecte a la Llei
27/1992, de 24 de novembre, de ports
de l’Estat i de la marina mercant; i també a la transcendent llei posterior (Llei
48/2003, de 26 de novembre, de règim
econòmic i de prestació de serveis dels
ports d’interès general).
7.1.2. Les autoritats portuàries com a
administracions públiques. Naturalesa
jurídica, competències i funcions
Les autoritats portuàries són administracions públiques en les quals es presenten múltiples especialitats, però al cap
i a la ﬁ són administracions públiques.
Per tant, resulten del tot importants els
dictats que localitzem a l’article 35 de
la Llei de ports de l’Estat i de la marina
mercant, i en ressaltem els aspectes més
transcendents en aquest document.
7.1.3. L’àmbit territorial del port d’interès
general
Aquest darrer aspecte que s’ha desitjat
destacar de manera preliminar també resulta interessant, perquè ajuda a
conèixer quin és l’espai concret sobre el
qual exerceixen les seves funcions les
autoritats portuàries i sobre el qual concorren, de manera diversa i sectorialment, múltiples administracions públiques (locals, autonòmiques i estatals).
En aquest sentit, el text de l’article 38
(àmbit territorial) de la Llei 27/1992,
de 24 de novembre, de ports de l’Estat i
de la marina mercant, és clar:
L’àmbit territorial de competència de les
autoritats portuàries és el comprès dins
dels límits de la zona de servei del port i
els espais afectats al servei de senyalització
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marítima la gestió de la qual se’ls assigni.
Si una autoritat portuària gestiona diversos
ports de competència de l’Administració de
l’Estat, el seu àmbit territorial s’estendrà a
les zones de servei dels esmentats ports i
els espais afectats al servei de senyalització
marítima la gestió de la qual se li assigni.

7.2. L’Autoritat Portuària de
Barcelona i la prevenció de
riscos laborals
El servei propi de Prevenció de Riscos Laborals de l’Autoritat Portuària
de Barcelona forma part del Departament de Recursos Sanitaris i Prevenció,
que depèn de la Subdirecció General
d’Organització i Recursos Interns.

un servei extraordinàriament proper als
treballadors i treballadores que formen
l’organització, sense detriment del rigor
de les seves actuacions preventives.
Pel fet que assumeix totes les especialitats preventives, el servei dóna resposta
a totes les funcions marcades per llei
per als serveis de prevenció propis.
D’altra banda, l’aﬁliació obligatòria
a una mútua d’accidents de treball i
malalties professionals s’estableix amb
FREMAP. La modalitat contractada és
invalidesa, mort i supervivència, ja que
l’Autoritat Portuària de Barcelona és
companyia autoasseguradora en accidents de treball.

El servei té acreditades totes les especialitats preventives: seguretat laboral,
ergonomia i psicosociologia, higiene
industrial i vigilància de la salut. Tant
el seu equipament material com la dotació humana estan més enllà de disposicions mínimes normatives, i ofereixen

S’ha dissenyat un pla de prevenció de
l’empresa que està a l’abast de tots
els empleats a la secció de Prevenció
de Riscos Laborals de la intranet de
l’empresa. En el seu moment es van determinar funcions i responsabilitats per
a tota la cadena de comandament de
l’empresa.

El servei propi de
Prevenció de Riscos
Laborals de l’Autoritat
Portuària de BArcelona
té acreditades totes
les especialitats
preventives: seguretat
laboral, ergonomia i
psicosociologia, higiene
industrial i vigilància de la
salut.

El territori portuari de Barcelona es troba en la seva gairebé totalitat parcel·lat
i atorgat en concessió. Això obliga les
empreses titulars de la concessió a actuar com a empresari titular del centre
de treball en què es constitueix la terminal. Tanmateix, existeix la ﬁgura de la
terminal pública ferroviària. En aquest
cas, el servei de prevenció i el departament corresponent de l’Autoritat Portuària de Barcelona faciliten el contacte
entre tots els usuaris de la instal·lació
i es redacta una acta de coordinació
d’activitats entre ells (ADIF, terminal
portuària, ESTIBARNA, etc.).
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7.3. Les activitats que
desenvolupa el port de
Barcelona

de Barcelona, que concreta on vol arribar, s’ha deﬁnit així: “Barcelona: el port
solució d’Europa a la Mediterrània”.

La missió del port de Barcelona consisteix a contribuir a la competitivitat dels
clients del port mitjançant la prestació
de serveis eﬁcients que responguin a les
seves necessitats de transport marítim,
transport terrestre i serveis logístics.

I els valors, principis bàsics que
expressen els comportaments esperats
de l’organització i dels seus integrants,
són la valoració i el compromís de les
persones, la gestió ètica i professional,
l’orientació al client, la responsabilitat
social, la innovació...

Aquesta missió s’ha de desenvolupar segons els principis d’actuació següents:
fomentar el desenvolupament econòmic del seu entorn i facilitar el comerç
internacional; millorar la competitivitat
de les empreses (importadors, exportadors i carregadors) que utilitzen Barcelona com a port; garantir l’eﬁcàcia,
l’eﬁciència, la transparència i la simplicitat operativa dels seus processos; garantir un creixement sostenible de les
seves infraestructures i del seu tràﬁc; ha
de ser un port innovador que s’avanci a
les necessitats dels seus clients, creant
serveis de valor en la logística i el transport; i, ﬁnalment, el port de Barcelona
ha de ser un referent a escala mundial
en tots els seus àmbits de gestió.
En l’Autoritat Portuària de Barcelona es
concentren totes les competències i responsabilitats relatives a la gestió dels
serveis portuaris, sense perjudici de les
competències administratives que puguin recaure en altres òrgans. Aquesta
organització ha deﬁnit una missió pròpia, que és la de liderar el desenvolupament del port de Barcelona, generar i
gestionar infraestructures, i garantir la
ﬁabilitat dels serveis per contribuir a la
competitivitat dels seus clients i crear
valor per a la societat. La visió del port

En el context econòmic actual, amb
baixades signiﬁcatives dels tràﬁcs a escala mundial, els ports han de buscar
noves solucions per ser més competitius. El port de Barcelona ha posat en
marxa el Tercer Pla Estratègic, amb
l’objectiu d’emprendre el principal hub
logístic del sud d’Europa i de la Medi-

L’Autoritat Portuària
de Barcelona lidera el
desenvolupament del port
de Barcelona, generar i
gestionar infraestructures,
i garantir la ﬁabilitat dels
serveis per contribuir
a la competitivitat dels
seus clients i crear valor
per a la societat. La visió
del port de Barcelona,
que concreta on vol
arribar, s’ha deﬁnit així:
“Barcelona: el port
solució d’Europa a la
Mediterrània.
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terrània i un centre de concentració i
distribució de càrregues.
Per això, el present i el futur del port
passen per una millora de les infraestructures (ampliació del port, noves terminals, reformes...), nous serveis i connexions del rerepaís (port en xarxa) i,
com a valor afegit, l’orientació al client
per guanyar en competitivitat, productivitat, qualitat i eﬁciència.

7.4. Principals riscos laborals
associats als treballadors. La
seva prevenció
En un entorn portuari predominen els
accidents laborals vinculats als accidents de circulació, en l’ampli espectre
en què aquests es desenvolupen (en
missió, in itinere, dins d’instal·lacions
per a vehicles industrials, etc.). Altres d’habituals són els derivats de
l’activitat logística i a conseqüència de
la maquinària pesada que s’utilitza a
l’estiba (esforços excessius i cops per
objectes o eines).
Les tasques d’informació i formació,
que els diferents sectors de l’activitat
portuària realitzen amb els seus treballadors i treballadores, és un factor
fonamental en la prevenció d’aquests
accidents i de tots els riscos que es deriven de l’activitat laboral portuària.

7.5. Els mitjans de protecció en
un entorn portuari
Un cop descartada la possibilitat
d’eliminar el risc detectat i que aquest
sigui tractat de manera col·lectiva, es

preveu l’oportunitat de facilitar els
equips de protecció individuals (EPI).
Per a la gran varietat de tasques que les
més de cinc-centes empreses que constitueixen la comunitat portuària realitzen en un entorn portuari, els EPI que
s’utilitzen recullen gairebé la totalitat
de les possibilitats preventives.

7.6. El tractament dels riscos
psicosocials
En general, els riscos psicosocials s’han
afrontat amb la realització de la corresponent avaluació de riscos psicosocials
i l’elaboració i implementació del subsegüent pla d’activitats preventives.
Quant a la persecució laboral (en les
seves diverses manifestacions), s’ha
elaborat i implementat un procediment d’actuació. Així mateix, hi ha
un comitè ètic que és el responsable
de resoldre aquests problemes al si de
l’empresa.

7.7. La vigilància de la salut
Els exàmens de salut relacionats amb
el lloc de treball són una part molt important de l’activitat de l’àrea de vigilància de la salut del Servei de Prevenció. Hi ha una gran resposta, entorn
del 70% de la plantilla, a l’oferiment
anual que s’efectua a tots els treballadors i treballadores. Aquestes tasques
es complementen amb la consulta
mèdica i el consell sanitari, així com
amb un programa de vacunacions vinculat a les funcions que realitzen els
empleats i empleades.
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7.8. Legislació que s’aplica en
matèria de seguretat i salut
laboral
En l’actualitat no hi ha normativa especíﬁca de prevenció de riscos laborals amb
relació a l’activitat portuària. La legislació reguladora de l’activitat dels ports
espanyols d’interès general se sustenta en el Reial decret legislatiu 2/2011,
de 5 de setembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de ports de l’Estat i
de la marina mercant. En aquest document legal es precisa que són els concessionats i autoritzats per realitzar les
seves activitats empresarials en l’àmbit
portuari els responsables del compliment de la normativa de prevenció a
l’interior dels seus espais concessionats
o autoritzats, per la qual cosa les autoritats portuàries queden exemptes de cap
responsabilitat legal sobre això.

7.9. Projectes d’especial
transcendència
Al llarg de la seva existència, el Servei
de Prevenció de l’Autoritat Portuària de
Barcelona ha rebut premis i reconeixements (projecte EWA).
Dins de l’apartat de premis rebuts, cal
destacar que l’any 2001 el programa
de prevenció TAC&cía (tabac, alcohol
i cocaïna), del Servei de Prevenció de
l’Autoritat Portuària de Barcelona amb
la col·laboració de la Direcció General de Drogodependències i sida de la
Generalitat de Catalunya, va ser guardonat amb el premi Atlante, en la seva

primera edició, dins de la categoria de
Sensibilització, Informació i Formació.
Aquest reconeixement va ser atorgat
per Foment del Treball Nacional i la
Fundació per a la Prevenció de Riscos
Laborals.
Actualment, el 2013, el treball TAC&cía
participa en el projecte EWA (European
Workplace and Alcohol) de la Comissió
Europea com a exemple de bona praxi.

7.10. Conclusió
Els riscos en l’entorn portuari han anat
canviant amb el pas del temps i amb
l’aparició i implementació de la tecnologia que ha variat la forma de treballar.
L’estiba de la mercaderia ha passat del
sac a la paletització i posteriorment al
contenidor, amb la consegüent adaptació dels mitjans mecànics, tant de les
grues com dels enginys per transportar
els contenidors. L’esforç físic ha canviat
pel maneig tecnològic de la càrrega.
Per regular la prevenció genèrica en un
port es necessita que la coordinació sigui eﬁcaç i ordenada, i d’aquest menester s’encarrega l’Autoritat Portuària de
Barcelona, que intenta minimitzar els
riscos genèrics alhora que aconseguir
el normal desenvolupament del tràﬁc
de mercaderies. Tot això per afavorir
l’assoliment dels objectius marcats, com
ara la disminució d’accidents i la reducció dels riscos, a ﬁ d’aconseguir un treball segur i complir amb l’exigència de
tenir un port segur i saludable.
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8.1. Nous perﬁls d’atac a la
informació a la xarxa
El 2012 s’ha consolidat la idea que els
atacs als ordinadors i servidors són un
“bon negoci”. Les eines d’atac ja no es
posen a disposició dels “amics pirates”;
ara ja no són els hackers els que fan recerca de nous sistemes per penetrar als
ordinadors dels usuaris o per capturar
informació dels servidors a la xarxa.
Ara són organitzacions criminals internacionals o els governs mateixos a
través dels seus serveis d’intel·ligència
o dels exèrcits, els que desenvolupen o
compren els drets d’utilització de les eines d’atac o espionatge.
La majoria d’atacs detectats a la xarxa es basen en l’explotació de les anomenades vulnerabilitats zero day, és
a dir, que el fabricant de programari
compromès o els d’anti-malware no
coneixen l’existència de programari
maliciós abans de trobar-lo materialitzat en una víctima. Darrerament,
aquesta peculiaritat dels atacs detectats
es veu agreujada pel fet que les eines
d’explotació es mantenen amagades als
ordinadors durant anys, la qual cosa
permet “amortitzar” millor la inversió
feta quan es descobreix la vulnerabilitat
i es desenvolupa l’eina d’explotació.
Aquest any també han proliferat els
atacs de denegació de servei a escala
global. El fet que hi hagi botnets (xarxes d’ordinadors contaminats) en milions d’ordinadors repartits per tot el
món, fa que els atacs de denegació de
servei siguin cada cop més difícils de
contrarestar.

8.2. Prevenció, l’única solució
La prevenció és l’única eina eﬁcaç per
reduir el risc de patir un atac a través
de la xarxa, ja que les eines de detecció
no són prou eﬁcients.
La prevenció es pot materialitzar amb:
- Formació: eﬁciència
- Preparació: economia
- Capacitat de resposta: crisi

8.2.1. Formació
Tant les organitzacions privades com
els organismes públics compromesos
amb la seguretat informàtica han desenvolupat programes de formació per a
ciutadans i treballadors, especialment
valorats a les administracions públiques
i les infraestructures crítiques.
Aquesta formació està enfocada a la
conscienciació dels usuaris sobre els
problemes de robatori d’informació, especialment aquella que permet accedir
a dades personals, ﬁnanceres o corporatives conﬁdencials.
Cal estar alerta als sistemes d’atac
basats en tècniques d’enginyeria social
com ara l’scam, que són missatges
personalitzats enviats bé des d’adreces

La prevenció es pot
materialitzar amb
formació: eﬁciència;
preparació: economia;
capacitat de resposta: crisi.
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de correu electrònic falses però que
semblen de persones que coneixem, bé
des de comptes reals d’amics o companys
als quals prèviament s’ha robat les
credencials d’accés. Aquests missatges
tenen molta més “credibilitat” que els
missatges de spam tradicionals, i fan
molt més efectives les recomanacions
de compartir credencials o informació
conﬁdencial.

que el programari instal·lat als dispositius no estigui gestionat pels responsables dels sistemes informàtics corporatius i, en conseqüència, que els usuaris
puguin instal·lar programari maliciós
que s’expandeixi dins de les xarxes informàtiques corporatives en connectar
els dispositius personals als equips de
protecció perimetral de la xarxa.

8.2.2. Preparació
També cal difondre tècniques de prevenció com la correcta conﬁguració de
navegadors d’Internet, tallafocs, etc.
Finalment, cal explicar bé als treballadors com poden usar els seus propis
dispositius informàtics (ordinadors portàtils, telèfons intel·ligents, tauletes tàctils) dins de les xarxes corporatives, el
concepte que en terminologia anglesa
es coneix com a bring your own device
(BYOD) o “porta el teu propi dispositiu”. Aquesta estratègia es potencia en
algunes organitzacions, ja que els permet estalviar-se la inversió d’adquirir
els dispositius, però comporta el risc

Els sistemes de defensa
han de basar-se en eines
heurístiques, que detectin
comportament anormal,
més que en tècniques
d’identiﬁcació de
“signatures” de codi o de
patrons de comportament
de programes maliciosos
coneguts.

Els responsables informàtics corporatius han de preveure la detecció precoç
de qualsevol comportament irregular
dels dispositius connectats a la xarxa
corporativa. Ja no es pot conﬁar en la
identiﬁcació dels programes maliciosos
a través dels antivirus o anti-malware,
ja que la major part dels atacs es produeixen amb programes que encara no
han estat detectats i, per tant, el seu
comportament no ha estat previst en els
programes de protecció.
En aquesta línia, els sistemes de defensa han de basar-se en estratègies
heurístiques, que detectin comportament anormal, més que en tècniques
d’identiﬁcació de “signatures” del comportament de programes maliciosos coneguts.

8.2.3. Capacitat de resposta
Una altra estratègia recomanable
d’eﬁciència demostrada és la veriﬁcació de la integritat dels programes que
executem a l’ordinador, mitjançant la
validació de la signatura del codi. Això
permet detectar fàcilment qualsevol
contaminació o substitució dels programes que intentem executar, i evita
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l’execució de qualsevol programa no
desitjat, sense haver de “suposar” que
els programes són bons o dolents.

8.3. Formes d’atac a la xarxa
Durant el 2012 es van consolidar la majoria de formes d’atac a sistemes informàtics a través de la xarxa; d’altres es
van mantenir, com la denegació de servei, el phishing (suplantació d’identitat)
o els atacs a les eines de cerca; i només
l’spam sembla que està deixant lloc a
altres sistemes d’atac més dirigits a destinataris concrets.
A continuació es descriuen breument
les característiques dels atacs més destacats el 2012.

8.3.1. Explotació de vulnerabilitats
8.3.1.1. Vulnerabilitats en els
navegadors
L’atac consisteix en la descàrrega
d’applets de Java o plug-ins al navegador, des de webs “legals”, en molts casos sense que l’usuari se n’assabenti, o
bé contaminant algun ja instal·lat per
l’usuari.
Aquests programes maliciosos executats
pel navegador poden aproﬁtar errors de
programació per aconseguir accés a informació conﬁdencial de l’usuari.

8.3.1.2. Equips d’explotació
Són paquets de programes que permeten automatitzar el ciberdelicte aproﬁtant diverses vulnerabilitats, com ara
plug-ins als navegadors o altres programes. Quan aquestes eines s’exploten totalment o parcialment des de pàgines
web, es produeix el que es coneix com
a Malware-as-a-Service (MaaS), és a dir,
que l’atacant només ha de contractar
una web des de la qual la víctima es
descarregarà el programari maliciós.
El més emprat l’any 2012 va ser el Blackhole1, que integra: a) webs d’anuncis
compromesos; b) codi maliciós instal·lat
a webs legals; c) enverinament d’eines
de cerca, i d) spam a través de correus
electrònics. Aquest atac també aproﬁta
vulnerabilitats d’Adobe Reader i Flash
Player.

8.3.2. Programari maliciós
8.3.2.1. Troians
Els troians són usats per les organitzacions criminals per contaminar els ordinadors dels usuaris. La tendència és
substituir els atacs indiscriminats típics
dels troians per atacs dirigits (vegi’s
apartat 8.3.5.3) a col·lectius d’usuaris
concrets: d’una empresa, d’un nivell de
responsabilitat o lloc de treball determinats, etc.
Els troians constitueixen el pitjor atac

1. http://download.microsoft.com/download/C/1/F/C1F6A2B2-F45F-45F7-B788-32D2CCA48D29/Microsoft_
Security_Intelligence_Report_Volume_13_English.pdf, accés del 21 de novembre del 2012.
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als dispositius mòbils.
8.3.2.2. Botnets
En realitat, una xarxa botnet2 materialitza dos tipus d’atacs:
• El compromís dels ordinadors
dels usuaris, els bots o zombis,
per aconseguir algun beneﬁci especíﬁc de l’ordinador contaminat,
com ara el robatori de documentació o credencials, que en realitat permet aconseguir aquest
tipus d’informació dels usuaris
d’un perﬁl determinat als que s’ha
contaminat l’ordinador.
• La utilització dels ordinadors
contaminats per estendre la contaminació a d’altres ordinadors o
per atacar massivament determinats servidors (atac de denegació
de servei distribuït, vegi’s 8.3.4),
seguint les instruccions de la infraestructura anomenada command and control (comandament
i control). Aquesta tècnica d’atac
ja s’està estenent.
Aquestes botnets es poden llogar per
hores o dies per aconseguir informació dels usuaris atacats durant aquest
període de temps, per exemple mentre
preparen un plec per licitar un contracte important, o per robar-los les credencials d’accés a la seva entitat ﬁnancera,
etc.
Normalment el programari maliciós

emprat per contaminar un zombi explota una vulnerabilitat zero day, és a
dir, que ningú no coneix ni pot detectar
amb anti-malware.
Aquesta tècnica d’atac s’està estenent a
dispositius Android i a servidors hostatjats a serveis en el núvol (cloud).
8.3.2.3. Rogueware/Scareware o programari antivirus fals
Aquests atacs intenten convèncer els
usuaris incauts que els seus ordinadors
estan contaminats, o bé que corren el
perill de perdre les seves dades, i que
han de comprar i executar un programari que els netejarà o protegirà, a canvi de pagar un preu de compra. En realitat, el programa “netejador” executat
és un programa maliciós que realment
contamina l’ordinador i atorga al controlador del programari diversos tipus
de beneﬁcis (pay load).
Un exemple d’atac d’aquest tipus que va
tenir molta repercussió a Espanya consistia a dirigir l’usuari a una web falsa de
la policia nacional, a través d’un missatge
de correu electrònic, també fals. A la web
falsa se li notiﬁcava que havia de pagar
una multa i si no se li destruirien les dades, ja que hi havien detectat contingut
pornogràﬁc o algun altre suposat delicte.
Milers d’usuaris que van rebre missatges
d’aquest tipus van pagar la “multa” als cibercriminals.

8.3.3. Injecció de codi

2. http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/critical-applications/botnets/botnets-measurement-detection-disinfection-and-defence, accés del 22 novembre del 2012.
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Els atacs d’injecció de codi són una tècnica ben coneguda contra pàgines web,
i inclouen:
• SQLi injection o injecció de comandes de base de dades, que està essent utilitzat per grups hacktivistes
com Anonymous o LulzSec.
• Cross-site scripting (XSS), que
aconsegueix que en descarregar una
pàgina “segura”, el nostre navegador
executi també un script (codi Java)
d’una pàgina maliciosa o contaminada. Aquesta tècnica s’ha estès als
navegadors dels dispositius mòbils,
que en general són més difícils de
conﬁgurar i protegir pels usuaris i
d’integrar en les polítiques de protecció corporatives.
• Cross-site request forgery (CSRF),
que intenta enviar peticions falses a
pàgines que requereixen autenticació
de l’usuari, quan l’usuari creu que ja
ha tancat la sessió, per exemple demanant una ordre de transferència a
la web d’una entitat ﬁnancera, després d’acabar la sessió, si la cookie
encara és acceptada pel banc.
Aquests atacs encara són molt usats per
atacar webs de comerç electrònic.

8.3.4. Denegació de servei (DoS)
Consisteix a no permetre l’accés a un
servei als seus usuaris. El més emprat
és el distribuït (DDoS), perquè normalment fan falta molts ordinadors atacants per blocar l’accés a un servidor
ben instal·lat.
Si el web atacat s’utilitza per fer ne-

goci, com ara un portal de vendes, es
poden produir moltes pèrdues. En ocasions també s’ha usat aquesta tècnica
per distreure l’atenció dels responsables de seguretat informàtica i, enmig
de l’enrenou, perpetrar un altre atac
més soﬁsticat, com per exemple la retirada de diners o les transferències
des de comptes corrents d’usuaris compromesos a comptes d’altres entitats a
l’estranger.
Els atacs de DDoS es poden perpetrar en
una aplicació (navegador) o a la xarxa.
El març del 2013 es va cometre un atac
contra Spamhaus3, que va assolir un ample de banda rècord de més de 300 Gbps
i va segrestar passarel·les de comunicació entre proveïdors d’Internet, usant el
protocol que les comunica, BGP.
Aquests atacs es materialitzen amb ﬁnalitats de hacktivisme, vandalisme o
per extorsió, demanant “rescat”.

8.3.5. Compromís d’informació
conﬁdencial
8.3.5.1. Phishing/scamming
Les tècniques de phishing (captura de credencials per a la suplantació
d’identitat) s’han anat soﬁsticant i han
derivat cap a scamming, és a dir, aconseguir la conﬁança del receptor del missatge, al qual es vol robar credencials o
diners, per redirigir-lo a un web que suplanta un altre de conegut per l’estafat.
Darrerament s’està estenent la tècnica

3. https://www.enisa.europa.eu/publications/ﬂash-notes/ﬂash-note-can-recent-attacks-really-threaten-internet-availability
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d’enviament de missatges sms als telèfons mòbils amb enllaços a webs falsos per robar credencials.
8.3.5.2. Spam
Està disminuint l’atac amb els missatges no desitjats tradicionals, els quals
han derivat cap a altres mitjans, com
les xarxes socials, i l’scamming, que són
missatges més personalitzats i efectius.
8.3.5.3. Atacs dirigits
Són els atacs adreçats especíﬁcament
a una organització durant un període
llarg de temps, sovint amb l’objectiu
de robar informació o mantenir l’accés
o el control dels sistemes informàtics.
En una primera fase s’obté informació
mitjançant correus electrònics especialment confeccionats (spearphishing)
per a destinataris concrets, infectant
mitjans de suport de dades externs o
enginyeria social. En una segona fase
s’utilitzen tècniques d’explotació de
vulnerabilitats soﬁsticades. Es triga
anys a detectar aquests atacs i són molt
difícils d’evitar.
L’spearphishing està creixent per l’ús privat i professional de les xarxes socials,
a través de les quals es distribueixen
enllaços o ﬁtxers annexats que infecten l’ordinador objectiu, sovint amb
malware (programa maliciós) especíﬁcament dissenyat per a això. En algun
cas s’han detectat ﬁns a vuit vulnera-

bilitats zero day en el mateix escenari
d’atac.
Un dels casos més famosos durant el
2012 va ser la detecció del malware Flamer, similar a Stuxnet o Duqu, que pot
haver estat desenvolupat fa deu anys.
8.3.5.4 Robatori de la identitat
El robatori de la identitat digital pot
prendre moltes formes, no només la
de l’usuari i la contrasenya sinó també
identiﬁcadors per al Govern electrònic,
com el DNI, o dades de targeta de crèdit
o compte bancari.
Zeus4 i SpyEye5 són les dues famílies
de troians creades especíﬁcament amb
aquest objectiu, i encara estan operatives.
8.3.5.5 Certiﬁcats falsos
Els certiﬁcats falsos són robats, creats
i/o distribuïts pels atacants, i trenquen
la cadena de conﬁança. Aquests certiﬁcats obtinguts il·legalment permeten la signatura de codi maliciós, que
d’aquesta manera no pot ser detectat.
El codi maliciós de Stuxnet, Duqu i
Flamer ha evitat els mecanismes de
detecció gràcies a certiﬁcats falsos.
Aquesta tècnica permet el desplegament d’atacs man-in-the-middle (home
interposat) a gran escala.

4. https://www4.symantec.com/mktginfo/whitepaper/user_authentication/21195180_WP_GA_
BankingTrojansImpactandDefendAgainstTrojanFraud_062611.pdf, accés del 22 de novembre del
2012.
5. https://blog.damballa.com/archives/tag/spyeye, accés del 22 de novembre del 2012.
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8.3.5.6 Revelació d’informació
Per ús no autoritzat d’informació no
hem d’entendre només els casos de revelació d’informació conﬁdencial dels
governs, com han fet alguns hacktivistes (WikiLeaks, Anonymous o el recent
cas d’Edward Snowden) quan han ofert
als mitjans de comunicació informació
sobre activitats il·legals d’alguns governs (espionatge, adjudicació irregular de
contractes públics, etc.). També els ciutadans poden ser víctimes d’utilització
il·legal d’informació, que pot atemptar
contra la seva privacitat, com són els
casos d’utilització de dades de geolocalització o interpretació de paraules clau
emprades en plataformes de xarxes
socials per fer campanyes publicitàries
agressives.

8.3.6. Robatori, pèrdua o dany físic
de dispositius
La proliferació de l’ús de dispositius mòbils facilita la seva pèrdua i comporta
també la pèrdua d’informació sensible,
que constitueix un dels tres problemes
de seguretat més importants de les organitzacions.

8.3.7. Contaminació d’eines de cerca
Els atacants modiﬁquen els resultats
dels cercadors per adreçar els usuaris
cap a llocs web amb contingut maliciós. Els atacants aconsegueixen con-

taminar els resultats de les cerques
amb campanyes d’optimització d’eines
de cerca (SEO, sigla anglesa de search
engine optimization) i manipulant les
històries de cerca i el perﬁl on-line dels
usuaris.

8.4. Nova legislació europea
La Comissió Europea està treballant en
la millora de la legislació que regula les
eines de seguretat que permeten facilitar la lluita contra el ciberdelicte.

8.4.1. Serveis de conﬁança i signatura
electrònica
El 4 de juny del 2012, la Comissió Europea va publicar un nou esborrany de
reglament europeu per a signatura electrònica, identitat electrònica i serveis
de conﬁança6. Aquesta iniciativa estén
la Directiva de signatura electrònica actual a serveis de conﬁança: segells de
temps, signatura de persones jurídiques
(segell electrònic), lliurament segur de
documents, i la seva validació i preservació d’autenticitat a llarg termini.

8.4.2. Serveis de pagament segurs
La Comissió Europea està treballant en
una nova versió de la Directiva de serveis de pagament (PSD7), que presumiblement serà aprovada pel Parlament
de la Unió Europea durant el 2013.

7. http://www.edri.org/edrigram/number10.11/ec-proposal-electronic-identity
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&checktexte=checkbox&val=679649%3A
cs&pos=1&page=1&lang=en&pgs=10&nbl=1&list=679649%3Acs%2C&hwords=&action=GO&vi
su=%23texte
8. http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm
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1.1. Introducció
En l’àmbit de la salut, ﬁns a ﬁnals del
segle XX el paradigma de la pràctica
mèdica es basava en la premissa que el
metge (i la medicina) buscaven la curació de la malaltia (entesa com a dolença
i patiment que comportava la pèrdua
de les funcions normals de l’organisme)
i, en alguns casos, la reparació de les
seves conseqüències. Així, la medicina
i el metge es plantejaven com a agents
intermediadors per resoldre un problema, la intervenció dels quals, tot i que a
vegades comportava alguns danys, globalment representava un balanç ﬁnal
de la seva activitat que era favorable
per al malalt. La màxima en aquell moment era encara la mateixa que estava
sent vàlida des dels principis d’aquesta
ciència: el primum non nocere (primerament, no noure, no fer mal) del jurament hipocràtic.
Amb el desenvolupament cientíﬁc modern, que ha permès conèixer no només
les causes i el procés de desenvolupament de moltes malalties, la pràctica
mèdica i les expectatives dels ciutadans
respecte d’aquesta disciplina han canviat d’enfocament. Ara el paradigma ja
no es basa tant a fer front a la malaltia
(o en tot cas ho fa com a mètode per
restaurar), sinó a procurar (mantenir/
millorar) salut als ciutadans; entenent
per salut el que la mateixa Organització Mundial de la Salut (OMS) deﬁneix
com un estat de benestar complert físic,
psíquic i social. Aquest canvi de plantejament ha comportat, d’una banda,

Ara el paradigma ja no es
basa tant a fer front a la
malaltia sinó a procurar
(mantenir/millorar) salut
als ciutadans.
una gran expansió de la idea de la prevenció com a objectiu del sistema de
salut (sota la màxima actual de millor
prevenir que curar); d’altra banda, i com
a conseqüència d’això, l’excessiva conﬁança dels ciutadans en les possibilitats
de la ciència i les tècniques mèdiques,
el canvi de valors i prioritats de la societat (joventut eterna, bellesa, etc.)
i la incorporació d’un gran nombre
d’activitats preventives en la cartera dels
serveis sanitaris, la qual cosa ha propiciat una creixent “medicalització” de la
salut. S’entén com a tal la incorporació
a la vida quotidiana d’intervencions que
pertanyen al camp dels serveis sanitaris
(consells, dietes, proves i tractaments
preventius) i que envaeixen (o afecten)
nombrosos àmbits de la vida de la població (alimentació, sexualitat, activitat
física, vida reproductiva, etc).1
En aquest capítol revisarem les hipotètiques conseqüències que la situació
econòmica desfavorable pot tenir sobre
la prevenció en l’àmbit de la salut i repassarem, de manera resumida i amb
algun exemple, els diferents tipus de
prevenció que es consideren en Salut
Pública tot comentant quines són les
possibles repercussions de la situació
econòmica.

1. GÉRVAS, J.; GAVILÁN, E. I JIMÉNEZ DE GRACIA, L.: “Prevención cuaternaria: es posible (y deseable) una asistencia sanitaria menos dañina”. Revista Actualización en Medicina de Familia (AMF),
juny 2012. http://www.amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=994
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1.2. Els quatre nivells teòrics de
prevenció
En l’àmbit de la salut, es deﬁneixen
quatre tipus de prevenció segons el nivell d’actuació.
En primer lloc, el que s’anomena prevenció primària, que se situa en un àmbit en el qual encara no s’ha desenvolupat cap problema de salut i, per tant,
és la que té com a subjecte bàsicament
població sana. Les activitats de prevenció en aquest nivell estan encaminades
a evitar que es produeixi el dany o la
malaltia i, per tant, es tracta d’activitats
de protecció o que eviten el risc. En
sentit clàssic, en aquest apartat ens
referim a hàbits, conductes i estils de
vida saludables, que ajuden a mantenir
la salut i que sobretot es basen en recomanacions o consells no directament
lligats a cap intervenció sanitària en
concret. L’excepció són les vacunes, que
van adreçades directament a evitar la
propagació de malalties especíﬁques i,
alhora, presenten un alt grau de protecció individual. A més, i ﬁns a l’aparició
de les darreres vacunes biotecnològiques de malalties de contagi sanguinisexual (hepatitis B, virus papil·loma),
s’han considerat intervencions molt
cost-efectives ja que, a excepció de la
vacuna del tètanus, beneﬁcien ﬁns i tot
aquells no vacunats en reduir el nivell
de transmissió.
En segon lloc, les activitats fonamentals del que s’anomena prevenció secundària, que van estretament lligades a
intervencions i prestacions sanitàries
com és el cas dels cribratges, que pretenen detectar determinades malalties en

estat incipient per tal de poder posarhi tractament abans que el dany estigui
massa estès. L’exemple més clar són els
programes de detecció precoç d’alguns
càncers. També alguns tractaments per
a factors de risc (en alguns casos no són
malalties en si mateixos) que es manifesten com a alteracions de paràmetres
biològics que poden ser sotmesos a control per tal d’evitar que acabin desencadenant altres malalties. És l’exemple de
la hipertensió arterial, l’excés de sucre
o colesterol a la sang i l’obesitat.
En tercer lloc, el capítol de la prevenció
terciària fa referència a la rehabilitació
després d’haver sofert malalties i lesions
pel fet que aquestes deixen seqüeles
que afecten les capacitats funcionals
de les persones que les han patit i els
impedeix el desenvolupament d’una
vida normal. La rehabilitació, dins de la
prevenció terciària, busca la recuperació
de la màxima capacitat en el rol social
de l’individu.
Per últim, la prevenció quaternària, recentment descrita, inclou aquelles actuacions destinades a reduir la iatrogènia (del grec iatrós ‘metge’ i gènia ‘com
a causa’) de moltes intervencions sanitàries. La seva inspiració sorgeix com a
conseqüència de la profusió de tecnologies mèdiques, siguin aquestes de prevenció primària, secundària o terciària.
El seu excés i generalització indiscriminada suposen un punt d’inﬂexió en
què el quocient beneﬁci/risc s’inverteix.
La prevenció quaternària, doncs, prova
d’evitar el perjudici que la mateixa activitat sanitària pot provocar; és a dir, les
intervencions mèdiques com a factor de
risc nociu.
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Taula 1.1. Tipus de prevenció segons la situació i percepció de la malaltia
Professional de la salut
Pacient

Absència de malaltia

Presència de malaltia

Percepció de bona salut

Prevenció primària

Prevenció secundària

Percepció de malaltia

Prevenció quaternària

Prevenció terciària

Font: Elaboració pròpia a partir de la referència de la bibliograﬁa JAUMELLE,
M. (2011)
A la taula 1.1 s’il·lustren els diferents tipus de prevenció tenint en compte tant
la situació del pacient com la posició del
professional amb relació a la presència
de malaltia.

1.3. Les estratègies de
prevenció
De manera resumida, hi ha una altra
forma de conceptualitzar la prevenció basada en la causa de les malalties
i els subjectes a què va dirigida, que
Geoffrey Rose,2 el seu teòric, va deﬁnir
com a estratègia individual (centrada en les persones que presenten factors de risc) i de la població (que pretén intervenir sobre les causes que fan
que una població pateixi determinades
malalties de les quals altres comunitats
estan lliures). En el primer cas, es refereix a les activitats dirigides a evitar
l’aparició de la malaltia en un individu
(per exemple, tractament de deshabituació en fumadors), i en l’altre a establir mesures amb beneﬁcis més amplis
(per exemple, la legislació per limitar
el consum de tabac que beneﬁcia fumadors i no fumadors).

Aquesta aproximació es basa en la
constatació que els determinants de la
distribució d’una malaltia a la població
no són necessàriament el mateixos que
les causes (o factors de risc) dels casos
individuals d’aquella malaltia. També en el fet que molta gent exposada
encara que a nivells de risc baixos pot
produir més casos que poca gent amb
alts nivells de factors de risc i, per tant,
la intervenció poblacional pot ser més
eﬁcient.

1.4. Els hipotètics efectes
d’una situació econòmica
desfavorable sobre la
prevenció en l’àmbit de la
salut
En aquest apartat es presenten un conjunt
d’exemples que poden il·lustrar les idees
(que no la teoria, ni la predicció) sobre
quines poden ser les conseqüències de
les situacions de crisi econòmica sobre la
prevenció en l’àmbit de la salut. Algunes
potser es troben més situades en l’àmbit
especulatiu que en el de la hipòtesi cientíﬁca (basada en coneixements obtinguts

2. ROSE, G.: “Sick individuals and sick populations”. International Journal of Epidemiology,
1985,14:32-38.
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de proves objectives), atès que encara no
es disposa de dades fefaents.

1.4.1. Prevenció primària i estratègia
poblacional
Tenint en compte que les intervencions
que s’inscriuen en el concepte de prevenció primària estan molt vinculades a
les activitats de la vida quotidiana de les
persones, als seus hàbits i costums, és
probablement en aquestes on l’impacte
de la crisi es pot notar més. No obstant
això, els efectes d’una situació econòmica desfavorable no tenen per què ser
negatius en tots els casos, ben al contrari. En informes precedents s’ha tractat
el problema del consum i la producció
d’energia en el món actual. De manera molt resumida, la conclusió que es
treia del balanç entre el que mengem
i el que gastem en exercici físic era favorable en excés al que ingerim, amb
les conseqüències nefastes per a la salut
d’augment de l’obesitat i altres factors
de risc per a les malalties cardiovasculars i el càncer.
En aquest context, si els problemes de
restricció econòmica s’acompanyessin
d’un ús racional de l’alimentació bàsica,
fonamentada en el consum de fruita,
verdura i cereals (alguns dels productes més barats de la cistella de la compra) i una dieta més lliure de greixos
animals (embotits, pastisseria, carns,
etc.), combinat amb més exercici físic, és probable que el resultat fos més
econòmic i favorable per a la salut del

Si els problemes de
restricció econòmica
s’acompanyessin d’un ús
racional de l’alimentació
bàsica, fonamentada en el
consum de fruita, verdura
i cereals i una dieta més
lliure de greixos animals,
combinat amb més
exercici físic, és probable
que el resultat fos més
econòmic i favorable per
a la salut del conjunt de la
població.
conjunt de la població. Aquest efecte
ja ha estat observat en altres poblacions que van viure situacions de penúria
econòmica i que els estudiosos han analitzat com si es tractés d’un “experiment
en condicions naturals”. És el cas de la
població cubana amb l’accentuació del
bloqueig econòmic com a conseqüència de la pèrdua dels ajuts provinents
del bloc soviètic: l’anomenat període
especial, principalment entre els anys
1990-1995. Aquells anys van comportar una important restricció de carburant i una davallada en la disponibilitat
alimentària, i que es va saldar amb una
reducció de la mortalitat per diabetis i
malalties cardiovasculars.3

3. FRANCO, M.; BILAL, U.; ORDÚÑEZ, P.; BENET, M.; MOREJÓN, A.; CABALLERO, B. [et al.]:
“Population-wide weight loss and regain in relation to diabetes burden and cardiovascular mortality
in Cuba 1980-2010: repeated cross sectional surveys and ecological comparison of secular trends”.
BMJ, 2013, 346:f1515.
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També ha estat documentat l’efecte positiu per a la reducció de la contaminació atmosfèrica i dels accidents de trànsit de les cícliques crisis econòmiques
relacionades amb les ﬂuctuacions de la
disponibilitat i el preu dels carburants
fòssils.4 En aquest sentit, els efectes de
la davallada de consum d’aquests carburants, com a conseqüència de la reducció de l’activitat econòmica productiva, del transport públic i privat, i de
la mobilitat en general, etc., podria ser
positiva, almenys en aquests aspectes
esmentats, dels quals aviat es disposaran de prou dades per poder-ho contrastar.
Per contra, el nivell d’atur assolit que
suposa una gran incertesa sobre el present i el futur de les famílies, acompanyat de les dramàtiques situacions socials
que ha comportat la mala gestió de la
situació econòmica i ﬁnancera (tant per
part de les entitats bancàries com de les
autoritats administratives reguladores)
com són els desnonaments dels habitatges, les restriccions o la desaparició
de les prestacions socials, la falta de revalorització de les pensions i les reduccions dels salaris, suposen un grau important d’estrès de caràcter individual
que ha acabat transcendint a l’entorn
social i que de ben segur inﬂuiran negativament en la salut de moltes persones. On més s’està detectant aquest fenomen és en l’àmbit de la salut mental

amb trastorns ansiosos depressius i més
consum farmacològic. No obstant això,
potser aquests efectes no seran tan clars
per al conjunt de la població, sinó més
aviat en alguns grups de població més
vulnerables i, per tant, caldrà fer-ne un
seguiment. Malauradament, aquests
importants factors de risc d’origen social només es poden prevenir a partir
de mesures de protecció social que en
un context d’economia recessiva són els
primers que es veuen afectats. Una situació de crisi molt greu en la salut de
la població ja es va observar als anys
noranta com a conseqüència de la desintegració de l’antic bloc de països de
l’URSS. En aquella ocasió, l’augment de
la mortalitat (per alcoholisme i causes
externes) i la manca de serveis sanitaris
va comportar una disminució important
de l’esperança de vida.5

1.4.2. L’estratègia individual o les
prevencions secundària, terciària i
quaternària
Com s’ha esmentat anteriorment, en
els nivells de prevenció secundària i
terciària és en els que són més presents
les intervencions que provenen
directament del sistema sanitari, per
això en aquest nivell de prevenció caldrà
tenir en compte, a banda d’aspectes
individuals, les polítiques que s’apliquin
en l’àmbit dels serveis. Pel que fa a
les vacunes per a la prevenció de les

4. VILLALBI, J.R. i PÉREZ, C.: “Evaluación de políticas regulatorias: prevención de las lesiones
por accidente de tráﬁco”. Gaceta Sanitaria, 2006, 20 (Supl. 1):78-87. http://www.sespas.es/informe2006/p2-5.pdf
5. VELKOVA, A.; WOLLESWINKEL-VAN DEN BOSCH, J.H. i MACKENBACH, J.P.: “The east-west life
expectancy gap: differences in mortality from conditions amenable to medical intervention”. International Journal of Epidemiology, 1997, 26:75-84.
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malalties transmissibles, cal distingirne el grup de les que són de distribució
i administració universal i gratuïtes,
perquè es troben al calendari de
vacunacions obligatòries, de les vacunes
amb indicacions o poblacions diana
més especíﬁques, que són opcionals.
En el primer cas, és difícil pensar que
les restriccions econòmiques puguin
acabar modiﬁcant una pràctica sanitària
provadament efectiva i ja consolidada,
cosa que no és tan senzill de pronosticar
en el segon cas. Cal tenir present que
la recomanació de moltes d’aquestes
vacunes opcionals no sempre ha estat
indicada a partir d’un procés d’avaluació
del seu cost-efectivitat i, per tant,
tampoc no està clar en quina mesura
seria perjudicial prescindir dels seus
efectes. D’altra banda, cal considerar
les activitats preventives (el cribratge
d’algunes malalties, com els càncers
de mama en les dones de determinats
grups d’edat, el de pròstata en els
homes i el de còlon en els dos sexes,
encara no estesos a tota la població) i
de tractament o control de factors de
risc, que els ciutadans segueixen, en el
marc dels serveis sanitaris públics, o no.
Segons les dades recents de l’Enquesta
de Salut de Catalunya, la proporció de
població que practica aquestes activitats
no només no s’ha reduït, sinó que en la
majoria dels casos ha augmentat.6

En aquest context, per tant, caldrà fer la
reﬂexió de quin pot ser l’impacte de la
crisi en aquesta societat tan medicalitzada dels països benestants, de què avui
tant es parla, en què la salut s’ha convertit en un ﬁ i no pas en un mitjà. Factors
de renda, de mercat i d’il·lusòria persecució de la certesa hi han contribuït, i
així hem incorporat nous vocables com
sobrediagnòstic, sobretractament, sobreutilització de proves de cribratge, de
tecnologies d’imatge i de cirurgies innecessàries.7 Ha estat la crisi econòmica
i ﬁnancera la que ha portat al primer
pla aquest excés d’intervencions sense
valor afegit per al pacient, els riscos
inherents que aquestes poden suposar
(més perjudici que beneﬁci), el malbaratament conseqüent i les repercussions
que tot això comporta a múltiples nivells. Diverses iniciatives8 han sorgit per
revertir aquesta tendència que, si continua així, porta la sostenibilitat dels sistemes sanitaris (siguin asseguradores
públiques o privades) al límit.
Tot això es pot exempliﬁcar amb la determinació sanguínia de la PSA (Prostate Speciﬁc Antigen) com a cribratge del
càncer de pròstata, tema discutit des
dels seus orígens. La revisió més recent
(un tipus d’estudi anomenat metanàlisi
que analitza conjuntament els resultats

6. ENQUESTA DE SALUT DE CATALUNYA (ESCA). www.gencat.cat/salut/ESCA
7. WELCH, H.G.; SCHWARTZ, L. i WOLOSHIN, S.: Overdiagnosed: making people sick in the pursuit of
health. Boston (EUA): Beacon Press, 2011.
8. Projecte Essencial, de l’AQuAS (Agència de Qualitat I Avaluació Sanitàries,
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) (http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.91eaf0a66e55c30d48af8968b0c0e1a0/
?vgnextoid=583fc54732828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=583fc54732828
310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default); projecte Choosing Wisely de la Fundació
ABIM i les societats cientíﬁques americanes (http://www.choosingwisely.org/) i projecte Do not do
del NICE britànic (http://www.nice.org.uk/usingguidance/donotdorecommendations/index.jsp).
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de diversos estudis fets per separat),
publicada el 2013,9 inclou cinc assajos
clínics (amb més de 341.342 homes
participants de 40 a 80 anys). Els resultats no mostren diferències estadísticament signiﬁcatives entre els dos grups
(amb cribratge o sense), tant pel que fa
a la mortalitat per càncer de pròstata
com per qualsevol altra causa. Amb tot,
els dos estudis més importants inclosos
en la revisió, l’americà Prostate, Lung,
Colorectal and Ovarian Cancer (PLCO)
Screening Trial i l’europeu European
Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC), mostraven resultats contradictoris. En l’estudi europeu,
una reducció en la mortalitat per càncer de pròstata del 21% en homes entre
55 i 69 anys, però en l’estudi americà
no es mostraven beneﬁcis en mortalitat
per aquest càncer.
A partir dels resultats d’aquests dos
grans assajos clínics, la majoria de les
societats cientíﬁques d’urologia –per
no dir totes– consideren inapropiada
la pràctica corrent de cribratge massiu
de càncer de pròstata.10 Un any abans
de la revisió esmentada, la US Preventive Services Task Force també havia fet
recomanacions en contra del cribratge
de càncer de pròstata basat en el PSA.11
Aquesta recomanació s’aplicava a tota

la població masculina independentment
de l’edat i excloïa especíﬁcament la utilització del PSA com a prova de seguiment o vigilància després del diagnòstic
o tractament del càncer de pròstata.
Els danys associats al cribratge del càncer de pròstata poden ser menors o
majors. Entre els danys menors hi ha
l’ansietat i les complicacions de la biòpsia prostàtica subsegüent (val a dir que
en el 70% dels homes amb valors positius de la PSA, la biòpsia és negativa;
és a dir, són falsos positius). Els efectes
adversos greus que requereixen hospitalització estan presents en el 0,5-1%
dels casos. Com a danys o perjudicis
majors hi ha el sobrediagnòstic (que
arriba ﬁns al 50% en l’estudi europeu
i entre el 17-30% en l’estudi americà),
a causa de la detecció de càncers indolents que no arriben a donar simptomatologia, i el sobretractament (cirurgia
amb diferents tipus d’intervencions i/o
radioteràpia també de diferents menes,
amb les conseqüents complicacions).
Tot això es pot expressar de forma més
entenedora de la manera següent: de
cada 1.410 homes que participen regularment en un programa de cribratge
de càncer de pròstata, hi ha un mort
menys per càncer de pròstata que si es

9. ILIC, D.; NEUBERGER, M.M.; DJULBEGOVIC M. i DAHM P.: “Screening for prostate cancer”. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013, núm. 1, art. núm.: CD004720.
10. HEIDENREICH, A.; BASTIAN, P.J.; BELLMUNT, J.; BOLLA, M.; JONIAU, S.; MASON, M.D. [et
al.]: Guidelines for Prostate Cancer. Associació Europea d’Urologia, 2012. http://www.auanet.org/common/pdf/education/clinical-guidance/Prostate-Cancer-Detection.pdf
11. VIRGINIA, A. i MOYER, M.D. PHD, ON BEHALF OF THE U.S. PREVENTIVE SERVICES
TASK FORCE. “Screening for Prostate Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement”. Annals of Internal Medicine, 2012, 157:120-134. http://annals.org/article.
aspx?articleid=1216568
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compara amb un grup d’homes que no
participen en un programa com aquest
(beneﬁcis). D’aquests 1.410 participants, 48 són tractats innecessàriament
amb les potencials conseqüències referides (efectes indesitjables). No cal dir,
com s’ha comentat anteriorment, que la
mortalitat per altres causes no es veu
afectada.
Tanmateix, aquesta prova té les seves
indicacions, perquè es considera adequada la determinació del PSA en aquelles persones amb antecedents familiars
i genètics de risc (perquè presenten
mutacions BCRA i/o antecedents familiars, com pot ser l’antecedent d’un pare
o germà amb càncer de pròstata abans
dels 60 anys o dos càncers de pròstata
en la mateixa línia familiar) que poden
predisposar (risc augmentat) a patir-lo.
Igualment per a aquells individus amb
una exploració rectal prostàtica sospitosa. Aquests homes haurien de conèixerne el risc (elevat), així com la història
natural del càncer de pròstata i els possibles beneﬁcis i conseqüències adverses del cribratge abans de sotmetre’s a
aquesta prova.

1.5. Conclusions
Encara que totes les actuacions sanitàries, tant curatives com preventives,
busquen un beneﬁci, no estan exemptes
de riscos i abans d’actuar s’ha d’avaluar
molt bé els beneﬁcis esperats en front
dels danys. En el cas de les intervencions preventives sobre gent sana, aquesta
qüestió és primordial. Per aquest motiu, tot i que és difícil especular sobre
l’impacte de les restriccions econòmiques en la prevenció, cal pensar que

no tots els efectes seran negatius; al
contrari, atès que moltes de les activitats preventives que impliquen importants despeses econòmiques no sempre
s’han introduït després d’estudis rigorosos de cost-beneﬁci. Així mateix, com
que les dues estratègies (individual i
col·lectiva) no són excloents en moltes
malalties i, en canvi, sí que poden tenir
diferent cost-efectivitat, acceptabilitat
i efectes adversos, cal que aproﬁtem el
context econòmic recessiu per racionalitzar la prevenció i seleccionem aquelles pràctiques de provada efectivitat i
menor cost.
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La crisi econòmica s’ha anat agreujant progressivament en el decurs del
temps i ha suposat una important repercussió econòmica sobre el sector de
l’automoció i en la mobilitat de persones i mercaderies. Per veure la inﬂuència que la crisi pot arribar a tenir en el
risc viari, la primera anàlisi haurà de
ser revisar l’evolució més recent i actualitzada dels indicadors de seguiment
de l’accidentalitat i de la mortalitat
viària que des dels seus inicis publica
l’Observatori del Risc en els seus informes anuals.
L’Informe 2012 és, per tant, una molt
bona referència, tot i que les estadístiques generals i els indicadors no permeten deduir un reﬂex clar i instantani
de la inﬂuència de les circumstàncies
econòmiques en les tendències del risc,
per la qual cosa es considera oportú
plantejar una anàlisi dels aspectes més
signiﬁcatius dels tres elements constituents del trànsit viari: la via, el vehicle
i la persona, sobre els quals s’ha procurat escollir aquells aspectes que de manera directa o indirecta poden tenir incidència en la producció o evitació dels
accidents de circulació.

2.1. La via
Les dades bàsiques de la xarxa viària
d’una Catalunya de 32.106,54 quilòmetres quadrats de superfície (un 6,3%
de tot el territori de l’Estat) i una població de 7.570.908 habitants a ﬁnals
del 2012 (un 15,6% de l’Estat) són de
12.362 quilòmetres de vies públiques
interurbanes (un 7,5% de la xarxa espanyola).

En aquest sentit, s’aprecien les grans diﬁcultats que té el trànsit català amb una
xarxa viària precària en relació amb la
demograﬁa i la superfície. Quant al parc
de vehicles i el cens de conductors, que
ambdues xifres suposen el 16% del parc
i cens espanyol segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), es posa
més de manifest la problemàtica de les
infraestructures viàries del nostre país.
La mobilitat catalana és, per tant, de
gran densitat i probabilísticament molt
més generadora de riscos que la majoria
dels altres territoris de l’Estat (Euskadi
és un altre exemple), i es fa més complexa en tant que l’activitat industrial
i comercial concentra a la carretera el
86% del transport de mercaderies i el
88% del transport de viatgers.
A Catalunya, els quilòmetres recorreguts per la xarxa interurbana en auto-

La mobilitat catalana és
de gran densitat i
probabilísticament molt
més generadora de riscos
que la majoria dels altres
territoris de l’Estat i es
fa més complexa en tant
que l’activitat industrial
i comercial concentra a
la carretera el 86% del
transport de mercaderies
i el 88% del transport de
viatgers.
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pistes i autovies concentren el 55% del
trànsit; l’usuari català pateix la històrica càrrega dels peatges per aconseguir
una mobilitat ﬂuida. L’extensió de trams
de peatge a la resta de l’Estat intenta
equilibrar una situació força injusta per
als usuaris catalans que veuen com, lentament, a casa nostra s’intenten aplicar
peatges tous i autoritzacions per als habitants de municipis que pateixen retencions molt freqüents a la xarxa pública
convencional, però d’altra banda constaten que les concessions s’allarguen en
el temps a canvi de millores en la qualitat del servei.
Segons l’Associació de Societats Espanyoles de Concessionàries d’Autopistes
(ASETA), la intensitat mitjana diària
(IMD) de l’Estat a les concessions de
peatge és de 24.331 vehicles, xifra molt
inferior als peatges catalans. Les barreres troncals de Martorell i Mollet es
mouen sobre els 100.000 vehicles al dia
i els del Maresme-Vilassar i el Vendrell
ultrapassen els 50.000. Un tema que no
ha deixat de ser sempre pres com una
discriminació dels usuaris catalans, en
moments de crisi passa a ser un motiu
d’inseguretat viària, ja que molta gent
renuncia a l’ús dels peatges per estalviar, cosa que suposa circular per carreteres convencionals no tan segures.
La crisi econòmica ha fet abaixar el volum de trànsit a l’Estat entre un 4% i
un 10% cada any i molt especialment el
2012, amb dades de trams d’autopista
de peatge que han superat el 30% de
disminució amb relació al 2011. Probabilísticament, el risc d’accident ha disminuït.

2.2. El vehicle
La crisi econòmica mundial ha sacsejat
fortament el món de l’automoció ﬁns al
punt que probablement el descens de
les xifres de producció i venda de vehicles, especialment dels turismes, necessitin grans esdeveniments que marquin
la pauta del sector en el segle XXI. Després del quadrienni prodigiós del 2004
al 2008 en què es matriculaven més
d’1.600.000 vehicles a l’any, a partir del
2009 es produeix una caiguda espectacular any rere any que en el 2012 ha suposat un nombre de matriculacions per
sota de les 700.000 unitats, xifres que
ni el Pla PIVE aconsegueix aixecar.
És molt difícil preveure quins seran els
millors camins per reconduir la pèrdua
de vendes. Tanmateix, les reformes profundes no es poden improvisar i, per
tant, les solucions més sòlides requeriran cert temps per consolidar-se amb
caràcter general. Això requereix que,
individualment, cada empresa es vegi
obligada a prendre decisions unilaterals no tant sobre els tipus i models més
econòmics i amb noves fonts d’energia
que generi mercat sinó, inicialment, pel
que fa a les mesures empresarials bàsiques que permetin la viabilitat individual de la marca.
En el context de l’Estat, Catalunya ha
d’estar pendent de la política europea de
l’automoció per no perdre el ﬁl de les solucions globals que afectin l’exportació,
i d’aquelles repercussions que puguin
tenir les decisions de les marques angleses, franceses, alemanyes o italianes
en les factories que tenen al Principat.
Des de la Generalitat s’han fet gestions

249

Prevenció, economia i crisi en el context de la seguretat viària

d’alt nivell per garantir la producció a
SEAT i Nissan que permeti, alhora, que
els expedients de regulació d’ocupació
tinguin les mínimes repercussions als
respectius planters de treballadors.
L’Associació Nacional de Fabricants
d’Automòbils i Camions (ANFAC) està
pendent de les negociacions d’ampli espectre que promou la Comissió Europea
en què es prioritzen els acords multilaterals que no s’haurien de simultaniejar
amb acords bilaterals molt pressionats
pels països emergents en la venda de
vehicles amb fonts d’energia convencionals, com Corea, o amb noves fonts
d’energia, com l’Índia.
Enmig d’aquest difícil ambient empresarial i laboral, els pensadors de
futur clamen perquè la indústria de
l’automòbil no aturi el desenvolupament, la creativitat i l’estratègia a mitjà i llarg termini. Per això, tot defugint
silenciosament de l’energia del petroli,
s’han de valorar els plantejaments dels
cotxes elèctrics, verds, ecològics i sostenibles com una línia gens menyspreable. I encara menys si les autoritats fan
arribar la font elèctrica de manera còmoda i pràctica als usuaris. Es pot aﬁrmar que s’està entrant en una tercera
revolució industrial, i qui primer prengui decisions valentes, revolucionàries
o trencadores del sistema industrial
vigent de l’automoció, podrà acaparar
un mercat que buscarà solucions pràctiques i econòmiques. Algunes marques
d’automòbils ja estan pactant amb les
grans companyies elèctriques per poder
gaudir de milions de punts de càrrega
d’electricitat per als vehicles amb bateries recarregables.

La intensa nova panoràmica de
l’automoció tindrà, sens dubte, importants repercussions en la seguretat
viària, positives en alguns aspectes i
negatives en d’altres, però que en tot
cas són previsibles i, per tant, planiﬁcables considerant que mai s’hauran
de prendre decisions que incideixin en
l’increment dels accidents de trànsit.
Com a aspectes negatius, cal considerar
la baixada de vendes de vehicles nous,
conseqüència de la manca de possibilitats de compra per part d’una societat
molt temorosa de la manca de recursos
i crèdits, que genera automàticament
un creixement de l’antiguitat del parc
de vehicles que circulen. Per tant, el
factor vehicle, ﬁns ara menys inﬂuent
en la producció d’accidents que la via i
la persona, probablement creixerà proporcionalment a la circulació de vehicles més vells i amb més problemes en
els seus mecanismes i sistemes. Teòricament, haurien de créixer les vendes
de vehicles de segona mà i l’activitat
dels tallers de reparació, tot i que, en
cas que no es produeixin aquestes compensacions, els riscos encara serien més
preocupants. A partir d’ara caldrà estar

Qui primer prengui
decisions valentes,
revolucionàries o
trencadores del sistema
industrial vigent de
l’automoció, podrà
acaparar un mercat
que buscarà solucions
pràctiques i econòmiques.
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atents a l’evolució de l’accidentalitat en
funció de l’antiguitat dels vehicles accidentats.
Les repercussions positives de la nova
panoràmica de l’automoció en la seguretat viària, estan relacionades amb la
sortida al mercat de vehicles elèctrics
o amb fonts d’energia diferents als derivats del petroli que aniran traient de
la circulació els motors d’explosió i de
combustió, els quals han estat molts
anys elements de risc a mans dels conductors més propensos a la velocitat i
l’acceleració. L’entrada dels vehicles
ecològics abaixarà les velocitats mitjanes del trànsit i les puntes de velocitat,
que són els condicionants indispensables per a la disminució dels accidents i
morts de trànsit.

2.3. La persona
En un dels pocs moments de repunt de
crescuda de l’accidentalitat viària en
aquests anys de crisi, l’aleshores director general de Trànsit del Ministeri de
l’Interior va fer unes declaracions apuntant que “patim accidents perquè la crisi
econòmica altera els nostres comportaments al volant”. Aquestes declaracions
van tenir una acollida molt diversa en
els mitjans de comunicació especialitzats, tot i que després de reﬂexionar el
criteri més generalitzat ha estat coincident amb el que Paco Costas (revista
CEA, núm. 356) recollia: “Amb crisi o
sense crisi, el cap del conductor està en
tot moment subjecte a situacions anímiques que inﬂueixen de manera molt
directa en els nostres comportaments al
volant d’un automòbil i, d’entre totes
aquestes causes, els problemes econò-

mics poden arribar a tenir un gran pes
en l’ànim de qualsevol persona”. I continuava dient: “La tasca de conduir requereix una gran dosi de concentració
i en la seva absència o feblesa és quan
es produeixen situacions de distracció
motiu d’un gran nombre d’accidents
greus de trànsit”. Els experts sempre recomanen conduir amb els cinc sentits
a la carretera i amb la vista posada al
fons, a ﬁ i efecte que la percepció i el
temps de reacció donin una resposta
acurada a les eventualitats que es puguin produir, la qual cosa no afavoreix
l’alta velocitat.
El sistema de conducció del segle XX
ha estat vinculat absolutament a la
identiﬁcació del vehicle particular amb
els motors d’explosió (cicle d’Otto) o
de combustió (cicle Dièsel), que amb
les seves capacitats d’acceleració i
puntes de velocitat han acompanyat
les estadístiques epidèmiques de morts,
discapacitats i lesionats entorn del milió
de persones a l’any a tot el món; cap
altra causa externa, ni les guerres ni
altres accidents han aportat unes xifres
tan esgarrifoses. Per això, l’oportunitat
de crear motors que funcionen amb
altres fonts d’energia, sempre menys
agressives que els motors de gasolina o
gasoil, pot ser la gran aliada per a la
inﬂexió deﬁnitiva en les estadístiques
d’accidents, ferits i morts sobre les vies
públiques, en un procés d’adaptació
dels hàbits i costums en la conducció
que, inevitablement, trigaran un
temps a ser assimilats pels conductors.
Tanmateix, un cop consolidada la
moderació per les prestacions dels
propis vehicles, la seguretat viària serà
la gran beneﬁciada.
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És palès que a Catalunya
s’està produint una transformació de les modalitats
de mobilitat amb el desenvolupament d’estratègies
fermes de millora del
transport públic.
És palès que a Catalunya s’està produint
una transformació de les modalitats
de mobilitat amb el desenvolupament
d’estratègies fermes de millora del
transport públic gràcies a la Llei de
mobilitat, ﬁns ara única a tot l’Estat
espanyol, que prioritza polítiques
d’ajut als moviments de grups de
persones en el camp de la mobilitat
obligada (feina, estudis, malalts),
però tenint molt en compte els grups
de persones que ﬁns ara han estat
oblidats (compres, urbanitzacions,
oci). L’èxit inqüestionable del Bicing a
Barcelona i la promoció de circuits per
córrer o passejar a molts municipis,
està produint un canvi substancial en
l’elecció de les fórmules per moure’s a
les zones urbanes i això repercuteix de
manera positiva en la seguretat viària.

2.4. Conclusions
Des del vessant via, la crisi hauria de
motivar una priorització especial pres-

supostària en l’obra civil en beneﬁci de
l’ocupació, la qual cosa podria afavorir
la millora de les condicions de seguretat
de les infraestructures sempre que no
es doni cap pas enrere en les assignacions per a la conservació i l’eliminació
de trams perillosos. Tanmateix, tot això
requereix una desitjada reactivació mínima de l’economia.
Des del vessant vehicle, hi ha un risc
immediat de deteriorament de les
condicions de vehicles circulants per
l’increment de l’antiguitat del parc fruit
de la baixada de vendes de vehicles
nous, però a llarg termini l’entrada en
el mercat de vehicles amb noves fonts
d’energia podria tenir repercussions
favorables ja que apareixeran motors
menys agressius i amb velocitats mitjanes i puntes de velocitat inferiors a
les actuals. La reducció del trànsit amb
motiu de la crisi, en qualsevol cas, ajuda a reduir la probabilitat de situacions
de risc i, per tant, afavoreix la seguretat
viària.
Des del vessant persona, les possibles
repercussions negatives immediates
d’una crisi en els comportaments dels
conductors estressats tindrà la compensació, a la llarga, de l’extensió d’hàbits
de conducció moderada per la disminució de l’ús del petroli i potenciarà la
salut en la mesura que es puguin implementar els usos del transport públic, la
bicicleta i caminar en l’àmbit urbà.
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3.1. El repte energètic
La mobilitat és generadora de dinamisme i cohesió. Al llarg de la història, la
mobilitat ha tingut un paper fonamental en la formació dels pobles i les nacions i en l’impuls de la seva economia.
En terminologia actual i aplicat a Catalunya, la mobilitat de persones i de
mercaderies és essencial per garantir el
desenvolupament social i econòmic del
país, alhora que constitueix un factor
de cohesió del territori.
Actualment, el transport de mercaderies a Catalunya marca una esperançadora tendència a l’alça que, després
d’un punt d’inﬂexió l’any 2009, torna a
assolir magnituds similars o superiors
als anys anteriors de la crisi. La carretera és la principal infraestructura que
mobilitza el transport de mercaderies,
tot i que ports i aeroports han augmentat el seu pes, mentre que el ferrocarril
es manté estancat.

de la dependència energètica del petroli al nostre país es presenta en tota la
seva magnitud.

Figura 3.1. Consum d’energia ﬁnal a Catalunya

En termes d’energia ﬁnal, el consum a Catalunya va ser de 14.547,7 ktep l’any 2009

Font: Institut Català d’Energia (ICAEN)
Figura 3.2. Consum d’energia ﬁnal a Catalunya
per sectors de consum

El transport modern, però, concentra
gairebé tota la demanda energètica en
un únic recurs natural: el petroli. Cap
altre sector econòmic té aquest mateix
nivell de dependència energètica.
Aquesta dependència del petroli ha
anat marcant un ascens progressiu des
dels inicis de l’automoció ﬁns a l’any
2005, en què va assolir el 98%. Amb
l’obligatorietat d’incorporar biocarburants s’ha iniciat una tímida reducció
de la dependència dels derivats del petroli, que l’any 2009 es va situar en el
95%. Si tenim en compte que el 41% de
l’energia ﬁnal que consumeix Catalunya es dedica al transport, el problema

El 41% del consum energètic del transport
el situa com a principal focus d’emissió en
la contaminació atmosfèrica dels països més
desenvolupats.

Font: Institut Català d’Energia (ICAEN)
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Des d’una perspectiva global, quan les
economies occidentals havien arribat al
clímax de consum de derivats del petroli per a automoció i s’han començat
a plantejar mesures efectives de racionalització i eﬁciència, s’ha incorporat
l’esclat del gran consum, tot just en la
seva fase inicial, en economies emergents com la Xina o l’Índia que, ja des
de l’any 2008, s’han fet notar pel que fa
a la seva incidència en l’increment de
preus.
Diverses estratègies europees, unes
incloses en el Llibre verd de l’energia i
d’altres en el Llibre blanc del transport,
ja fa anys que insisteixen en la necessitat de diversiﬁcar energèticament el
sector. En ocasions, aquesta necessitat
de diversiﬁcació ha estat recollida en
les planiﬁcacions energètiques nacionals, en què s’ha arribat a dissenyar estratègies encara més ambicioses que els
objectius marcats per la Unió Europea.
Un exemple d’això el trobem en el Pla
de l’Energia de Catalunya (2003-2010),
que ﬁxava el pes dels biocarburants en
els combustibles d’automoció en un 16%
de cara al 2010 quan Europa només demanava el 7,83%. La realitat, tossuda,
els ha situat en un tímid 3,3%.
El nou Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya en l’horitzó del 2020
també insisteix a anar més enllà del que
marca Europa; la Comissió Europea estableix un 10% d’energies renovables
per al transport en l’estratègia 20-2020. A Catalunya hem apostat per una
penetració de les renovables extremadament més ambiciosa que marca com
a objectiu l’assoliment d’un 14,5%, ﬁta
no gens fàcil d’assolir si tenim present

A Catalunya hem apostat
per una penetració de les
renovables extremadament
més ambiciosa que marca
com a objectiu l’assoliment
d’un 14,5%.
que, tal com hem dit, el transport suposa el 41% del consum d’energia ﬁnal.
Aquests objectius comporten també la
necessitat d’electriﬁcar el transport que,
en funció de la combinació energètica
elèctrica, podrà contribuir més o menys
a incrementar el pes de les renovables
en la mobilitat a Catalunya.
L’energia elèctrica, que en matèria de
transport s’aplica de manera gairebé
exclusiva en el transport ferroviari,
malauradament no ha experimentat
modiﬁcacions signiﬁcatives a l’alça,
en termes percentuals, durant els darrers anys i ha restat estancada en un
1,4%. Cal pensar, però, i en això som
molt ambiciosos i exigents, que en els
pròxims anys Catalunya hauria de disposar d’uns corredors ferroviaris que
ens permetrien assolir quotes modals
ferroviàries semblants a les de la mitjana europea (10%), mentre que ara a
Catalunya tot just estem en el 2% i més
del 90% del transport de mercaderies
es fa per carretera.
Bona part de la clau del futur en matèria de diversiﬁcació energètica de la
mobilitat rau en el vehicle elèctric, tot
i que, de cara al 2020, la seva implantació possiblement sigui més modesta
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del que convindria. La recàrrega lenta
en hores nocturnes aproﬁtarà les hores
vall de demanda elèctrica, moment en
què tenim més sobrants d’energia eòlica. De fet, les previsions tan ambicioses
del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic en
l’horitzó del 2020, un 50% per sobre del
que marca Europa, només s’expliquen
amb el benentès que aquest sigui el tipus de recàrrega de vehicle elèctric que
s’acabi imposant a Catalunya.

3.2. La incidència de la mobilitat en l’aire ambient
De manera més immediata, observem
una preocupant la dieselització del parc
de vehicles, que en menys de tres anys
ha passat de tenir un pes del 63% al
66%. Lluny d’obrir el ventall de combustibles per millorar-ne la seva competitivitat econòmica, el gasoil cada cop
més està incrementant el seu pes en el
transport per carretera.

Bona part de la clau
del futur en matèria de
diversiﬁcació energètica
de la mobilitat rau en el
vehicle elèctric, tot i que,
de cara al 2020, la seva
implantació possiblement
sigui més modesta del que
convindria.
Aquest fet, a més de fer-nos menys competitius, està agreujant els problemes en
la qualitat de l’aire de les ciutats, atès
que és el principal responsable de les
emissions urbanes de partícules ﬁnes
PM10 i d’òxids de nitrogen NOx. Difícilment podrem avançar en qualitat de
l’aire a les conurbacions si no aconseguim invertir, de manera signiﬁcativa, la
tendència a l’alça del gasoil i introduir

Figura 3.3. Dieselització del parc de vehicles. El 66% del consum energètic
del transport se centra en el gasoil
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vint-i-cinc anys implementant polítiques
de millora ambiental progressiva en els
sectors industrials, fet que ha originat
que problemes com la mala qualitat de
les aigües o la gestió dels residus de
manera incontrolada hagin deixat de
ser una preocupació per als ciutadans.
La contaminació atmosfèrica procedent
de la indústria també està sotmesa
a estrictes programes de control i

nous combustibles més nets com el gas
natural o l’electricitat; això sense entrar
en la necessitat de més eﬁciència i intermodalitat que comporti la reducció
del consum per una mateixa distància
recorreguda o per una mateixa quantitat de mercaderies transportades.
Els països de la Unió Europea i, en
general, del primer món portem més de

Figura 3.4. El problema dels òxids de nitrogen. Valor límit anual de 40 ug/
m3. Àrea de Barcelona i Vallès - Baix Llobregat
Evolució de les mitjanes anuals de NO2 a les ZQA 1 i ZQA 2.
En vermell es mostra la mitjana de totes les estacions de les dues zones juntes, en groc
el màxim de les mitjanes anuals de les dues zones i en blau el mínim d’entre les mitjanes
anuals de les dues zones.
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seguiment, que comporten que grans
polígons industrials i químics tinguin
nivells de qualitat de l’aire d’acord amb
la normativa sectorial que afecta els
quinze principals contaminants.
En aquest sentit, l’aire que respirem a
Europa l’any 2013, en termes generals,
té una qualitat força millor que la de
l’aire que respiràvem fa quinze anys.
Nous factors, però, entre els quals
s’inclou la generalització de la mobilitat dels ciutadans i l’increment del
transport de mercaderies, han comportat que les grans zones urbanes,
amb presència de pols logístics importants i en creixement i amb intensitats
elevades de trànsit, hagin esdevingut
entorns on l’Administració ambiental,
avui en dia, no pugui garantir que,
en ocasions, els nivells de qualitat de
l’aire que respirem es mantinguin dins
dels llindars ﬁxats a la legislació europea pel que fa als contaminants òxids
de nitrogen NOx i les partícules ﬁnes
PM10.
Aquesta problemàtica és comuna a
bona part de les aglomeracions urbanes europees, ﬁns al punt que el debat
que s’està generant a Europa en aquest
sentit ha motivat que enguany la Unió
Europea l’hagi declarat l’Any de l’Aire i
hagi centrat la setmana verda europea,
The Green Week, en les polítiques per
millorar la qualitat de l’aire i, en conseqüència, la salut dels ciutadans.
De fet, les diverses enquestes que fan el
Govern de Catalunya i el Govern Basc
en matèria de medi ambient, ens indiquen que gairebé al 40% dels ciutadans
el que més els preocupa és la contami-

nació de l’aire que respiren i, en segona
posició –i a força distància–, el canvi
climàtic, amb un 11%. Cal tenir present
que la contaminació atmosfèrica, tot i
que a Catalunya és un problema molt
localitzat, afecta el 60% dels ciutadans
ja que, principalment per motius de
mobilitat, hi ha una relació directa entre zones d’aglomeració de la població i
zones amb més contaminació.
La preocupació ciutadana encara es fa
més evident quan es donen situacions
meteorològiques adverses que originen
els anomenats episodis de contaminació
ambiental, per als quals la Generalitat
té establert un protocol d’actuació multifactorial que afecta tant les velocitats
dels accessos a la zona de protecció especial, com el règim de funcionament
de determinades centrals tèrmiques i
plantes cimenteres de la mateixa zona;
i actuacions d’avisos públics en mitjans
de comunicació i mitjançant protecció
civil.

3.3. Les estratègies i els
instruments per a la millora
de la qualitat de l’aire i la seva
incidència en la salut pública
Les mesures que cal adoptar per millorar la qualitat de l’aire afectaran principalment l’àmbit de la mobilitat de les
persones i les mercaderies, així com els
hàbits dels ciutadans. En aquest línia,
cal tenir present que la població no sempre ha tingut la informació, la formació
prèvia ni els estímuls apropiats que ajudin a enfocar les conductes en el sentit
ambientalment més correctes; ben al
contrari, la contradicció que comporta
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no coordinar les polítiques sectorials
amb les polítiques ambientals comporten confusió. Tota la política de suports
sectorials mitjançant la boniﬁcació ﬁscal
del gasoil, tot i ser un combustible més
contaminant, és incomprensible des de
la perspectiva ambiental i un exemple
d’aquestes contradiccions.
També hi ha encara molta confusió en
altres aspectes bàsics. La contaminació
per NOx i PM10 és, encara, força desconeguda pel públic en general, ﬁns i
tot en el moment actual en què bona
part dels països europeus es troben sota
l’amenaça de sancions comunitàries per
la mala qualitat de l’aire. Tanmateix,
i amb certa freqüència, els mitjans de
comunicació continuen relacionant

La Generalitat de
Catalunya està
implementant mesures de
millora de la qualitat de
l’aire, com són la diversa
tariﬁcació de peatges en
funció de la contaminació
urbana, la possibilitat
d’accedir al carril VAO
per als vehicles de baixes
emissions urbanes o la
categoria, recentment
aprovada, del distintiu
de garantia de qualitat
ambiental per a ﬂotes de
transport.

l’escalfament global i el CO2 i altres
gasos d’efecte hivernacle amb imatges
urbanes de la típica boira de contaminació generada per contaminants locals
com els òxids de nitrogen (tons vermellosos) i les partícules ﬁnes (tons negrosos), quan són dos problemes ambientals totalment diferents, per bé que tots
dos tenen lloc a l’atmosfera.
La Generalitat de Catalunya està implementant mesures de millora de la
qualitat de l’aire, com són la diversa
tariﬁcació de peatges en funció de la
contaminació urbana, la possibilitat
d’accedir al carril VAO per als vehicles
de baixes emissions urbanes o la categoria, recentment aprovada, del distintiu
de garantia de qualitat ambiental per a
ﬂotes de transport. Aquesta iniciativa
ha esdevingut la primera classiﬁcació
d’etiquetatge ecològic reconegut en el
context europeu que ha inclòs les ﬂotes
de transport.
Al seu torn, el Govern estatal ha presentat com a principal mesura de ﬁscalitat
verda la modiﬁcació de l’impost de circulació per tal que aquest vagi relacionat també amb els contaminants PM10
i NOx i no es limiti al CO2, tal com ara
s’esdevé, perquè l’import de l’impost de
matriculació només reﬂecteix aquest
darrer contaminant.
Ara bé, és en l’àmbit local, que té les
competències de gestió de trànsit a
l’interior de les poblacions, on hi ha
el camp d’actuació més important en
aquesta matèria. L’Ajuntament de Barcelona ja ho ha entès així, i en el Pla
de Mobilitat de Barcelona, sorgit del
Pacte per la Mobilitat, llança una de-
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cidida estratègia de disminució de la
mobilitat a la ciutat amb vehicle privat, i de foment del transport públic i
de la mobilitat activa (a peu i en bicicleta). Davant de les reticències que
comporta trencar amb la inèrcia de l’ús
indiscriminat del vehicle privat a la
ciutat, el Pla opta per incentivar abans
que prohibir, amb la idea de fons que
moure’s en cotxe esdevingui, en general, menys interessant que fer-ho per
altres mitjans, sempre que això sigui
possible. Altres municipis de la regió
estan implantant també les seves estratègies, normalment mitjançant mecanismes participatius. És imprescindible, però, que ben aviat la totalitat
de municipis de la regió metropolitana
segueixin aquest camí i estructurin les
seves actuacions amb l’estratègia que
aplica la Generalitat.
És diferent el que s’esdevé, per exemple, amb les ﬂotes de distribució, que
tenen un efecte important en les àrees
metropolitanes i tenen una funció imprescindible. Aquí l’alternativa es troba
en mesures logístiques i en el procés
d’ambientalització de ﬂotes.
Cal una veritable revolució en matèria
de mobilitat, especialment de petit i
mitjà recorregut per al desplaçament de
persones, en les àrees de congestió. La
regularització del trànsit urbà, també
al nostre país, amb criteris de salut
pública, seguretat i eﬁciència, a través
de qualsevol dels diversos sistemes de
gestió de trànsit o de la seva combinació,
adaptada a la nostra realitat és només
qüestió de temps, tal com ja s’esdevé a
altres metròpolis europees.

Tanmateix, perquè aquests beneﬁcis
siguin realitat, cal la implicació dels
ciutadans. Com a exemple, l’ocupació
mitjana dels vehicles en la mobilitat dels
dies feiners als accessos de Barcelona
no supera l’1,2 usuaris, la qual cosa vol
dir que de cada cinc vehicles només
un porta dues persones; la resta són
ocupats només pel conductor. La
reducció del temps del trajecte i l’estalvi
de combustible que pot suposar la
utilització del carril per a vehicles d’alta
ocupació (VAO) de la C-58, no han estat
motius suﬁcients per reconduir aquesta
situació en els prop de sis mesos del seu
funcionament.
Pel que fa a la fabricació de vehicles,
s’han fet molts esforços per reduir els gasos d’efecte hivernacle. Fins i tot aquestes accions han suposat l’increment de
contaminants locals, com l’NO2, que en
condicions reals de circulació emeten valors per sobre de la normativa europea.
La Unió Europea no va fer cap reﬂexió
sobre aquest aspecte ﬁns l’any 2011. La
realitat és que per posar al mercat vehicles de gasoil de menys emissions de
NOx es necessitarà més temps del previst. També cal remarcar que els fabricants indiquen que ﬁns al 2015 no serà
possible i es qüestionen, ﬁns i tot, si es
podrà aconseguir en aquesta data si al
mateix temps han d’assolir l’objectiu
dels 95 gCO2/km per al 2020.
El Pla vol incidir en la diversiﬁcació de
combustibles més nets incentivant l’ús
de gas natural comprimit, el gas liquat
de petroli (GLP) i el vehicle elèctric,
amb especial atenció a les motocicletes
elèctriques per al transport de petita
distància i pel gas natural liquat per a
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les llargues distàncies transeuropees
(cal destacar que la zona de protecció
especial per atmosfera contaminada
es troba creuada per tres eixos viaris
transeuropeus: l’A2, l’AP7 i la C-16).
L’objectiu és poder garantir per a l’any
2015 una infraestructura de recàrrega que faci viable l’ús de vehicles amb
combustibles alternatius. En aquest
mateix sentit, s’està posicionant Europa amb la recent directiva aprovada
d’implementar 80.000 punts de recàrrega dels diferents combustibles de cara
al 2020 a Espanya.
El transport ferroviari de mercaderies
també té un pes important en el pla
d’actuació per a la millora de la qualitat
de l’aire de cara al 2015. En els propers
anys està planiﬁcat disposar dels enllaços del port de Barcelona i fer realitat
l’eix del corredor ferroviari del Mediterrani que haurà de permetre un canvi
modal real de mercaderies. Actualment
no anem més enllà del 2% de quota
modal ferroviària, enfront del 10% de
mitjana europea.
La implantació de l’Eurovinyeta, tariﬁcació en funció de l’ús i la contaminació, també ens ha d’ajudar a fer que els

La crisi té efectes nocius ja
que alenteix les inversions
en matèria d’eﬁciència i
ambientalització, tant des
d’una perspectiva corporativa com particular, i, en
concret, en la renovació
del parc automobilístic.

grans vehicles pesants cada cop siguin
més nets en contaminació atmosfèrica
i acústica mitjançant boniﬁcacions de
la tarifa als vehicles Euro VI (emissions
més baixes de NOx i PM10).
L’altre gran repte serà l’aposta pel gas
natural al port de Barcelona. No es pot
obviar que el port suposa prop del 23%
de les emissions d’NOx i el 12% de les
de PM10 de la ciutat de Barcelona. El
mar Bàltic i el mar del Nord fa anys que
estan declarats com a zones d’emissions
controlades, cosa que ha permès créixer
les ciutats properes sense generar problemes de contaminació. Barcelona en
podria liderar la transformació. No es
pot obviar tampoc l’oportunitat econòmica que suposaria tenint en compte
la diferència de preus entre el gas i el
petroli que cada cop es preveu més allunyada amb el posicionament dels Estats
Units envers les noves reserves d’aquest
recurs trobades.
Finalment, hi ha el tema de l’afectació
de la crisi econòmica en el medi ambient. Té algunes implicacions objectivament positives, per la reducció de
l’activitat econòmica i de la mobilitat i
per l’increment relatiu de l’ús del transport públic respecte al privat. Però la crisi té, essencialment, efectes nocius per a
l’entorn, ja que alenteix les inversions en
matèria d’eﬁciència i ambientalització,
tant des d’una perspectiva corporativa
com particular, i, en concret, en la renovació del parc automobilístic. Durant la
crisi, i sobretot en el procés de sortida de
la crisi, no podem baixar la guàrdia en
matèria ambiental, ja que d’això dependrà tant el nostre futur ambiental com
l’evolució econòmica del país.
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Per tal de poder donar el millor servei,
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) treballa en molts àmbits.
Volem disposar dels millors actius, amb
la màxima disponibilitat possible, amb
els procediments de seguretat més rigorosos; volem oferir la màxima qualitat
de servei percebuda; volem donar la
millor atenció possible als clients i volem assegurar que els viatges es facin
amb una bona percepció de seguretat.
Els nostres clients s’han de sentir ben
atesos en qualsevol moment i, per això,
aquelles actituds de tercers que els poden incomodar són també un repte per
a l’organització.
Per assegurar aquest clima de convivència, l’empresa ha apostat decididament
per involucrar el màxim de persones,
organismes, qualsevol dels agents socials i dels col·lectius que puguin incidir-hi. Volem ser punta de llança en el
transport cívic.
En aquest article, presentem informació
sobre totes les accions que FGC ha anat
desenvolupant per reduir les conductes
incíviques i reforçar els valors cívics des
del mes de setembre de 2011, en què
va organitzar la I Jornada Internacional
sobre Convivència en el Transport Ferroviari.*
En la majoria dels casos, els projectes
que hem anat posant en pràctica han
estat proposats i treballats en grups integrats per persones de diferents àrees
de l’empresa, a les quals hem d’agrair la

La I Jornada Internacional
sobre Conductes Incíviques
va servir per evidenciar
que calia disposar d’una
actuació coordinada entre
els diferents operadors
i els professionals de
l’àmbit acadèmic, de
l’Administració i de la
justícia per combatre el
possible increment del
vandalisme, el frau i les
conductes incíviques en
general.
seva col·laboració en els projectes des
del primer moment.
També hem d’agrair la implicació de
tot el personal de l’empresa, especialment del que està en primera línia, per
avançar en la implantació dels protocols
i procediments encaminats a aconseguir
que FGC sigui un model de civisme en
el sistema de transport públic.

4.1. I Jornada Internacional
sobre Convivència en el
Transport Ferroviari
El setembre del 2011, FGC va organitzar la I Jornada Internacional sobre

* El 26 de setembre de 2013 ja s’ha organitzat la II Jornada a l’Espai Provença d’FGC
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Conductes Incíviques per tractar aquest
tema en l’àmbit del transport ferroviari,
amb ponents de Barcelona, de l’Estat
espanyol i de la resta d’Europa. Hi van
participar experts del món ferroviari,
de l’àmbit social i del món jurídic, i cadascun d’ells va poder exposar els seus
punts de vista i les seves experiències,
des de perspectives constructives.
La Jornada va servir per evidenciar que
calia disposar d’una actuació coordinada entre els diferents operadors i els
professionals de l’àmbit acadèmic, de
l’Administració i de la justícia per combatre el possible increment del vandalisme, el frau i les conductes incíviques
en general.
Al ﬁnal de la Jornada es va concloure que
la percepció de la seguretat és un dels
atributs de la qualitat del servei ferroviari i que té una importància creixent. Per
aquest motiu, dèiem, cal treballar perquè
aquesta percepció millori dia rere dia,
com a punta de llança de la regeneració
de la convivència i dels valors de respecte mutu de tants i tants altres àmbits. En
aquest sentit, es va adquirir el compromís de continuar treballant per millorar
el clima de convivència en els desplaçaments en el ferrocarril, i per això es va
acordar emprendre accions decidides en
els àmbits social, tècnic i jurídic.
En l’àmbit social, fomentant les normes
de convivència i respecte a la diversitat
cultural, desenvolupant la consciència
social sobre els béns públics i el seu ús, i
conscienciant l’opinió pública sobre les
repercussions que l’incivisme té en les
alteracions del servei, així com en el seu
cost econòmic i social.

En l’àmbit tècnic, treballant per ampliar
a tot el transport ferroviari de Catalunya el dispositiu creat per la policia de la
Generalitat (Mossos d’Esquadra), i per
estendre el model de seguretat de patrulles conjuntes entre Mossos d’Esquadra
i policies locals als municipis de Catalunya que disposin de servei ferroviari.
En aquest àmbit, és també important
que les empreses de transport públic
ferroviari comparteixin experiències de
resolució de situacions conﬂictives, perquè puguin actuar de manera immediata i retornin a la situació de normalitat
en cas d’alteració del servei originada
per un acte d’incivisme.
També en l’àmbit tècnic s’haurà de treballar amb constructors i fabricants per
trobar els millors materials antivandàlics i de fàcil mantenibilitat.
I en el vessant operatiu, s’hauran de
continuar denunciant tots els fets incívics, per via administrativa o penal,
perquè siguin valorats i condemnats
per la justícia.
En l’àmbit jurídic, es treballarà per
aconseguir millores que permetin agilitar el procediment administratiu sancionador, establint sancions que no només
siguin econòmiques sinó que comportin
actuacions de reinserció, rehabilitació o
educació per rescabalar els danys o perjudicis ocasionats.

4.2.Accionscontraelvandalisme
i les conductes incíviques
Pocs mesos més tard, l’Autoritat del
Transport Metropolità va autoritzar
FGC a deixar de prestar servei les nits
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dels caps de setmana, amb la qual cosa
es van eliminar els actes de vandalisme que es produïen en aquelles hores
de servei. Com a conseqüència d’això,
es va desviar la mobilitat existent a
l’autobús nocturn, amb un major aproﬁtament dels recursos, mentre que el
Departament d’Interior va incorporar a la Llei òmnibus la consideració
d’agents de l’autoritat els vigilants de
seguretat.

4.3. Noves condicions
d’utilització de les
instal·lacions

FGC també va presentar per aquelles dates la campanya del Tren de l’incivisme,
que s’ha anat mantenint i adaptant des
d’aleshores i que serveix per sensibilitzar els nostres clients dels costos i inconvenients que provoquen els actes de
vandalisme i la resta de conductes incíviques, com ara el frau.

Aquestes noves condicions, convenientment reproduïdes en els accessos als
trens i en les vitrines de les estacions,
i fetes les modiﬁcacions organitzatives
pertinents, permeten eliminar ambigüitats i, si és al cas, sancionar més clarament les conductes que incomoden quan
no hi ha una reconducció d’aquestes.

Quan s’observa una conducta incívica,
un dels aspectes fonamentals que s’ha
de tenir en compte abans d’actuar és el
de reﬂexionar. En aquest sentit, s’han
de preveure els riscos que es poden córrer i els suports que es poden tenir. No
s’ha de reprendre cap conducta incívica
si abans no es té la seguretat que no hi
ha cap risc.

Les condicions d’utilització responen a la
necessitat d’actualització i d’adaptació a
noves realitats. Entre d’altres, informen
sobre quines conductes no estan permeses en els trens i les estacions.

És lògic pensar que un empleat o un
client cívic vulgui “activar-se”, és a dir,
fer notar una conducta incívica a qui
l’està originant. El fet d’observar que
algú està assegut amb el calçat sobre
el seient del davant o que viatja assegut a la plataforma o amb la música
del telèfon mòbil amb un volum molt
alt, són algunes de les conductes incíviques més habituals i que més incomoden el client.

Per tal de poder clariﬁcar quins són els
comportaments lesius i intolerables,
sense ambigüitats, el juliol del 2012
FGC va publicar al Diari Oﬁcial de la
Generalitat núm. 6.168, d’11 de juliol,
unes noves condicions d’utilització.

4.4. Les conductes incíviques
Conductes incíviques a les estacions:
- Forçar les portes d’entrada a les andanes (barreres tarifàries, portes per
a persones amb mobilitat reduïda,
etc.).
- Baixar i/o transitar per les vies, així
com accedir a zones reservades als
treballadors d’FGC.
- Fer servir sense causa justiﬁcada
l’aturada d’emergència de les escales
mecàniques o dels ascensors.
- Fer ús de les sortides d’emergències
sense causa justiﬁcada.
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- Romandre a les estacions fora de
l’horari de servei.
- Circular en bicicleta, patins o similars pels vestíbuls, els passadissos,
les andanes o els trens.
- Buidar extintors sense causa justiﬁcada.
Conductes incíviques als trens:
- Fer servir sense causa justiﬁcada les
alarmes dels trens.
- Seure a les plataformes dels trens o
en altres zones de pas.
- Posar els peus sobre el seient.
- Estirar-se als seients correguts.
- Deixar l’equipatge en seients, passadissos i altres zones on puguin
obstaculitzar el pas de viatgers.
- Portar als trens paquets o embalums de mides superiors a les ﬁxades pel reglament (a excepció de
cotxets, cadires d’infants i bicicletes)
sense demanar permís.
- No dur posades les sabates o treurese-les.
Conductes incíviques a les estacions i
als trens:
- Manipular o fer malbé mobiliari
d’estacions o material mòbil.
- Llançar o dipositar objectes a la via
o als seus voltants.
- Embrutar trens i/o instal·lacions.
- Fer pintades.
- Enganxar cartells, repartir propaganda, organitzar rifes.
- Fer fotograﬁes o enregistrar imatges sense el permís necessari.
- Fumar a qualsevol instal·lació d’FGC.
- Consumir begudes alcohòliques o
substàncies tòxiques.
- Portar gossos sense morrió i corret-

ja o, en el cas d’animals petits, portar-los fora d’una gàbia o cistella.
- Pidolar a les dependències o els
trens d’FGC.
- Fer servir aparells electrònics sense
casc o amb casc però amb un volum
molt alt.
- Anar parcialment o totalment despullat (per exemple, sense camisa).
Qualsevol persona que es vulgui sumar
a la col·laboració per tenir un transport
més cívic ha d’actuar amb prudència i,
si és possible, alertar a través dels sistemes d’informació que hi ha a les estacions per comunicar-se amb el Centre
de Comandament Integrat (CCI); la interfonia de l’interior del tren per comunicar-se amb el maquinista, o alertar directament l’agent d’estacions que pugui
estar a prop del lloc. També es disposa
de l’aplicació per a telèfons mòbils que
permet alertar l’empresa en el moment
que detecta un comportament incívic
per part d’algun viatger.

4.5. El Pla Director Intern
de reducció de conductes
incíviques
Per dur a terme totes les actuacions que
es van posar damunt la taula en la jornada sobre el civisme que es va celebrar
el mes de setembre del 2011, FGC va
deﬁnir dos plans directors: un d’extern
i un d’intern. El Pla Director Extern amb
l’objectiu de generar dinàmiques que
permetessin fer evolucionar el sistema
jurídic per mitjà de modiﬁcacions normatives, i per crear un Observatori del
Civisme al ferrocarril. I el Pla Director
Intern per donar continuïtat a la resta
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de conclusions de la jornada que FGC,
amb els seus propis mitjans, pot anar
liderant directament.
El Pla Director Intern per a la reducció
de les conductes incíviques, va ser aprovat pel Comitè de Direcció d’FGC el 20
de desembre del 2011. Aquest Pla Director s’estructura en programes i cada
programa en diversos projectes. Per
desenvolupar aquests projectes s’han
constituït grups de treball amb persones
de totes les àrees implicades en cada un
dels temes. Tots els projectes estan coordinats pel Comitè de Seguiment, que
analitza les conclusions i les propostes
de cada projecte per elevar-les als òrgans decisoris d’FGC.
Fent compatibles les accions externes i
internes es vol aconseguir la reducció
de les conductes incíviques a les estacions i als trens d’FGC, de manera coordinada amb tots els implicats.
Els projectes més destacats que s’han
posat en pràctica es resumeixen a continuació.

4.5.1. Consideració
l’autoritat

d’agent

de

FGC ha promogut un seguit de canvis
legals per tal que diferents àmbits de
l’Administració donin suport a les actuacions empresarials que es duen a
terme per reduir les conductes incíviques i també per sancionar aquelles que
ho requereixen.
La Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària catalana ja havia atorgat als empleats ferroviaris en l’exercici de les se-

El mes de juliol del 2012
es va posar en marxa
l’aplicació per a telèfons
mòbils que permet que els
clients alertin l’empresa en
el moment que detectin un
comportament incívic molest per a la convivència en
estacions o trens.
ves funcions la consideració d’agent de
l’autoritat. La Llei 10/2011, de 29 de
desembre, de simpliﬁcació i millorament
de la regulació normativa, anomenada
Llei Òmnibus, incorpora la mateixa consideració al personal de seguretat privada que en l’exercici de les seves funcions
presti serveis a les infraestructures i serveis de transport públic de Catalunya.
En aquest sentit, FGC ha estat persistent en la defensa del personal més vinculat a la relació amb els clients per tal
que sigui coneixedor de la seva condició d’agent de l’autoritat.
En cas de vulneració del respecte o
d’agressió, l’empresa ha formulat denúncies que han acabat condemnant els
agressors o infractors, sigui per desobediència, falta de respecte o, ﬁns i tot,
per delicte d’atemptat amb la corresponent sanció penal.

4.5.2. Aplicació app per alertar de
l’incivisme amb el telèfon mòbil
El mes de juliol del 2012 es va posar
en marxa l’aplicació per a telèfons mò-
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bils que permet que els clients alertin
l’empresa en el moment que detectin
un comportament incívic molest per a
la convivència en estacions o trens.

detectin conductes incíviques a les estacions o als trens. També s’han establert
els procediments interns d’actuació ràpida i de suport.

Aquesta aplicació per alertar de
l’incivisme, i que descriu els comportaments més comuns que l’empresa té
detectats, rep prop de 700 alertes cada
mes. I està disponible per als sistemes
operatius mòbils Android i iOS.

FGC realitza campanyes per animar a
col·laborar en aquest objectiu, a partir de compartir informació i crear un
entorn de conﬁança, com la campanya
Activa’t! esmentada amb anterioritat.

4.5.3. Campanyes de conscienciació
a través de les xarxes socials
S’està treballant en campanyes de
conscienciació a través de les xarxes
socials. FGC ja havia treballat en campanyes que incidien en com viatjar de
manera cívica i ara aposta per campanyes que conscienciïn sobre la reducció
de les conductes incíviques, a través de
la participació en concursos en clau de
fair play.
El mes de setembre del 2013 es posa en
marxa la campanya Activa’t!.

4.5.4. Implicació del client cívic actiu
(CCA)
Es considera client cívic actiu (CCA)
qualsevol persona client d’FGC amb
consciència ciutadana que valori positivament el servei que rep i que, en determinades circumstàncies, pugui fer-nos
saber una conducta incívica i, ﬁns i tot,
corregir-la, si se sent recolzat per FGC.
Per això, s’han identiﬁcat els canals formals de comunicació, entre els clients
i FGC, que es poden utilitzar quan es

4.5.5. Sensibilització del personal
d’FGC en contacte amb el client
A FGC, el personal d’atenció al client,
o el que hi està més en contacte, és fàcilment identiﬁcable per la seva indumentària. Per això, poden ser requerits
per qualsevol client per atendre alguna
situació provocada per l’incivisme. Actualment, la llei considera aquest personal com a agent de l’autoritat.
El projecte incideix en la sensibilització a través de la potenciació de
les actituds cíviques en l’atenció al
client, l’actitud de servei, els principis
d’actuació dels agents i la ﬁgura d’agent
de l’autoritat. També incideix en els
plans d’autoprotecció i el seu entrenament, així com en la detecció i comunicació d’actuacions incíviques.
El setembre de 2013 s’edita el monogràﬁc de la revista interna VIA MAGAZINE per a comunicar aquests conceptes a tota la plantilla d’FGC.
El nostre personal en contacte amb el
client no pot quedar mai enrere respecte al client cívic actiu.
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4.5.6. Implicació del treballador
cívic actiu (TCA)
Un treballador cívic actiu (TCA) és una
persona que treballa a FGC i que, sense desenvolupar funcions d’atenció al
client, viatja de manera més o menys
freqüent per les línies d’FGC i pot
presenciar conductes incíviques a les
estacions o als trens. El personal de
manteniment d’infraestructures entra
plenament en aquesta tipiﬁcació.
D’aquesta persona s’espera una predisposició activa, resultat de la seva identiﬁcació amb l’empresa, i amb voluntat
de col·laboració amb els companys que
treballen en contacte amb el client. Per
incorporar aquestes persones al projecte, es fa una tasca de sensibilització a
través dels canals de comunicació interna de l’empresa.
El mes de juny de 2013 es comunica
aquesta decisió a totes les empreses que
treballen per a FGC, requerint la seva
adhesió.

4.5.7. Adhesió de les empreses
proveïdores
FGC ha promogut, també, l’adhesió de
les empreses proveïdores al projecte de
reducció de les conductes incíviques.
Aquesta adhesió es fa efectiva en el moment de la signatura del contracte, que
inclou l’acceptació d’un compromís, per
part del personal de les empreses que
presten servei a les instal·lacions d’FGC,
per dur a terme una acció complementària per reduir les conductes incíviques.

Amb aquesta acció es formalitza el
compromís que reforça la complicitat o
cooperació dels col·laboradors externs
amb el personal propi d’FGC per propiciar un entorn de convivència en les
instal·lacions i dependències d’FGC.

4.5.8. Observatori del Civisme en el
Transport Ferroviari
La constitució d’aquest organisme es va
fer a la seu corporativa d’FGC el dia 27
de setembre del 2012. Vaig tenir l’honor
de ser escollit president d’aquest Observatori, i FGC té encarregada la secretaria permanent, per unanimitat dels seus
integrants.
L’Observatori del Civisme en el Transport Ferroviari, que també és fruit de
la Jornada sobre Conductes Incíviques,
agrupa operadors de transport públic
ferroviari de tot l’Estat: FGC, Transports
Metropolitans de Barcelona, RENFE
Operadora, Tramvia Metropolità, Metro Bilbao, Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana, Metro de Madrid, Metro de
Sevilla, Serveis Ferroviaris de Mallorca i
Euskotren. Recentment s’hi ha incorporat Metro de Màlaga.
En la primera reunió de treball es va
aprovar la Carta de foment del civisme en l’àmbit ferroviari. Aquest document actua com un guió de treball que
s’adapta a les necessitats que es presenten en cada moment amb l’objectiu
d’aprofundir en aspectes com el marc
jurídic, la formació del personal i la
comunicació externa, entre d’altres. A
més, les empreses ens hem compromès
a uniﬁcar els nostres indicadors i els criteris de càlcul amb l’objectiu d’obtenir
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dades comparables que ens permetin
fer un benchmarking ordenat i posar
context en les actuacions futures. Ben
aviat veuran la llum les primeres conclusions.
Per cloure, em permetran que transcrigui un extracte d’aquesta Carta de
foment del civisme en l’àmbit ferroviari com a resum del que, des d’FGC i
per extensió des del sector ferroviari,
creiem que cal fer per contribuir a la
millora de la qualitat de la convivència
en el nostre entorn immediat:
Extracte de la Carta de foment del civisme en l’àmbit ferroviari
El servei de transport ferroviari és un
servei públic d’interès general i essencial per a la comunitat. Els operadors
incrementen el valor dels serveis mitjançant la qualitat, la seguretat, la regularitat i el confort.
La seguretat és la responsabilitat general principal per a l’eﬁcàcia del servei i la seva percepció per part dels
clients és una prioritat; per això, els

La seguretat és la
responsabilitat general
principal per a l’eﬁcàcia
del servei i la seva
percepció per part dels
clients és una prioritat;
per això, els operadors
dels transports ferroviaris
consideren el civisme
també com una prioritat.

operadors dels transports ferroviaris
consideren el civisme també com una
prioritat.
Les empreses ferroviàries es comprometen a fomentar el civisme. Per
aconseguir-ho, dirigiran els seus esforços a:
- Minimitzar els impactes negatius i
les conseqüències que puguin generar les conductes incíviques.
- Potenciar la prevenció en la reducció de conductes incíviques.
- Promoure els valors ètics, el respecte als altres i les bases que ho
sostenen com els costums, les tradicions i les normes socials.
- Promoure que els treballadors siguin un exemple en el comportament i en l’ús de les instal·lacions.
- Fomentar les conductes positives,
les actituds i els hàbits que impedeixin les conductes incíviques.
- Continuar promovent la qualitat
i el civisme a les instal·lacions i els
serveis, basant-se en l’orientació al
client, la innovació, la professionalitat i la millora continuada dels processos.
- Mantenir vies de comunicació amb
els sistemes socials i educatius, amb
els serveis de seguretat pública i amb
els mitjans de comunicació, com a
elements de major contacte directe
amb la realitat del moment.
- Potenciar la relació entre els operadors del transport públic.
- Promoure la reﬂexió i l’anàlisi per
als futurs dissenys d’instal·lacions,
trens i altres equipaments.
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5.1. Introducció: seguretat
viària i mobilitat segura
5.1.1. Seguretat viària
La seguretat viària és aquella situació
social en la qual les persones exerceixen
els seus drets a moure’s d’un costat a
l’altre sense necessitat de patir lesions
personals o danys en les coses, gaudint
a més del viatge.
Quins són els problemes que fan que
aquest teòric sistema estable i harmònic
esdevingui un fracàs arreu? Pensem per
un moment que a l’any es produeixen
1.300.000 víctimes mortals com a conseqüència dels accidents de circulació.
Doncs, la resposta és, simplement, que
no es tracta d’un sistema ni estable ni
harmònic i que presenta, per contra,
una enorme fragilitat en el propi sistema com a conseqüència de la feblesa
dels factors integrants. Aquest model
sistèmic fa que s’hagin d’abordar les
millores de tots i cada un dels elements
integrants però des d’una perspectiva
holística, és a dir, un sistema ﬁnal de
la mobilitat (segura) que supera en escreix cada una de les parts que integren
el sistema esmentat.

–el moure’s– es faci amb les màximes
garanties d’encert, sense riscos i amb
l’òptima seguretat per a nosaltres i per
als nostres béns.
La mobilitat, conseqüentment, és el dret
a desplaçar-se de manera responsable i
lliurement que inclou fer el viatge de
manera eﬁcient, segura, saludable i
tranquil·la. La mobilitat i els seus adjectius deﬁnitoris obeeixen a un model holístic que fa que la suma de les parts –de
la mobilitat– superi les possibles modiﬁcacions de cada un dels elements que la
integren. Per tant, la comprensió de la
mobilitat es basarà en les seves pròpies
lleis especíﬁques i irreductibles, això sí,
a aquelles altres lleis que es refereixen
a cada un dels elements que participen
en la mobilitat.
Aquest concepte de mobilitat i dels elements partícips es podria representar
mitjançant una ﬁgura en forma de piràmide (ﬁgura 5.1). En el cim del poliedre

Figura 5.1. Piràmide de la mobilitat
Llei i valors

5.1.2. Mobilitat segura
Per això, el concepte tradicional de la seguretat viària és actualment superat per
un nou concepte del tot sincrètic que és
la mobilitat segura, que no només supera el concepte de mobilitat –atès que
s’hi juxtaposen els drets i les llibertats
dels ciutadans vers la mobilitat viària–,
sinó que afegeix la necessària seguretat
personal i social per fer que el viatge

Usuaris
Vehicles i mitjans
de mobilitat
Infraestructures
Senyalització

Font: R. Olmos
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s’hi recullen els valors, tant els naturals,
aquells transmesos per l’entorn social i
la família, com els valors apresos, conseqüència aquests darrers d’allò que
la societat pretén inculcar en els seus
ciutadans, com ara la responsabilitat
individual, la solidaritat, la tolerància
i el respecte vers el proïsme. D’aquí la
necessitat de travar molt bé l’educació
escolar en valors i també l’educació
emocional a partir dels valors que han
caracteritzat la identitat catalana, com
són, entre d’altres, el respecte a la natura, la qualitat de vida, la diversitat
del país, les tradicions, la solidaritat, la
generositat, la convivència i el treball
d’excel·lència. A la vegada que els valors, hi posarem també les normes, les
lleis que ens permetran articular espais
de convivència consuetudinàriament
acceptats i que, a més, responen als tarannàs inequívocs de l’educació de les
persones i del seu entorn territorial. La
suma de la part alíquota dels valors i
de les lleis ens permetrà que la circulació viària esdevingui segura, serena i
tranquil·la.
A la base de la piràmide en posaríem
els usuaris de la mobilitat, veritables
protagonistes del sistema en qualsevol dels seus vessants: com a vianant,
com a conductor o com a consumidor
de qualsevol dels transports viaris. El
vehicle en general, o qualsevol dels mitjans emprats per a la mobilitat, seria
un altre vèrtex de la base piramidal. La
resta del paral·lelepípede restaria constituït per les infraestructures públiques
o privades –sempre que en facin ús un
col·lectiu indeterminat d’usuaris– i, per
últim, per la senyalització viària, autèntic llenguatge artiﬁcial que ha esdevin-

gut un llenguatge universal i que ens
permet franquejar els obstacles idiomàtics.
De les deﬁnicions mateix de seguretat
viària i mobilitat segura hauria de sorgir el model català de seguretat viària
que permetrà consolidar-nos en el camí
ja iniciat de la millora de l’accidentalitat
a Catalunya a partir del 1998, any
d’assumpció de les competències executives en matèria de trànsit, circulació
i seguretat viària.

5.2. Deﬁnició: què és el model
de seguretat viària?
El model català de seguretat viària és
aquell que dóna resposta de manera

Figura 5.2. El model català de seguretat viària i la prevenció integral:
dues cares d’una sola moneda, la
persuasió i la dissuasió

Valors i lleis

Persuasió

Dissuasió

Recerca i innovació

Avaluació integral i permanent

Font: R. Olmos
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El model català de
seguretat viària és
aquell que dóna
resposta de manera
integral i exclusiva a les
necessitats de mobilitat
segura en el territori
de Catalunya, atenent
a les característiques
especíﬁques del nostre
país i als valors que el
formen.
integral i exclusiva a les necessitats de
mobilitat segura en el territori de Catalunya, atenent a les característiques
especíﬁques del nostre país i als valors
que el formen.
El model català de seguretat viària rau
en l’acció d’una moneda que és la prevenció integral, la qual està constituïda
per dues cares: la persuasió i la dissuasió. Una cara de la moneda no pot funcionar sense l’altra cara; són indestriables i cal l’acció de totes dues –amb la
participació que caldrà– per garantir-ne
l’èxit. D’una banda, la persuasió, com a
conjunt d’eines d’anticipació i proactives, està encaminada a no materialitzar
un accident de circulació i orientada a
tots els elements que formen part de la
mobilitat, dels usuaris, dels mitjans de
locomoció, del sistema circulatori, de
les vies –siguin públiques o privades–, i
de la senyalització, assignatura pendent
al nostre país. D’altra banda, la dissuasió, com a conjunt d’eines reactives,

s’orienta a les mesures que causen directament o indirectament l’accidentalitat,
als factors de risc en la circulació o a les
mesures de control policial destinades a
evitar els accidents. Sens dubte, també
s’orienta a la detecció de les infraccions
que posen en perill la seguretat de la
xarxa. És recomanable que les sancions
siguin assumides pels usuaris com una
mena d’efecte exempliﬁcador i que, per
últim, les quanties percebudes per les
multes reverteixin directament en la
mobilitat segura.
Aquesta moneda –la prevenció integral– està encapçalada pels valors, com
són els valors de comportament, de
convivència, de solidaritat, i les normes
viàries que endrecen de manera rigorosa els drets i els deures dels usuaris.
En tot el procés també intervé la recerca i la investigació, que retroalimenta
la mobilitat en el seu conjunt i els elements que hi participen en concret. Per
acabar, s’avalua pertinentment aquest
complex sistema.
En qualsevol cas, serà difícil poder parlar de model de seguretat viària (mobilitat segura) si no fem partícips les
policies de trànsit, els executors i els vigilants de la mobilitat viària, a més dels
reguladors dels ﬂuxos circulatoris. En
aquest sentit, la Llei 14/1997, de 24 de
desembre, en el seu article 23 especiﬁca
clarament que serà el Comitè de Direcció del Trànsit (Servei Català de Trànsit
i Direcció General de Policia) qui garantirà l’execució del Pla de Seguretat
Viària, a més de les competències de les
policies locals en els àmbits urbans.
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5.3. Visió: què pretén aquest
model?
Els usuaris de la mobilitat tenen dret a
moure’s lliurement i en un entorn viari
segur, sostenible i confortable. Per això,
Catalunya proposa zero morts i víctimes
greus amb seqüeles de per vida per accidents de circulació, seguint les propostes
de la Unió Europea per a l’any 2050.
Partint que l’errada humana existeix i
existirà, les infraestructures i els vehicles hauran de minimitzar els efectes
dels accidents i els conductors hauran
de complir les normes viàries. En qualsevol cas, la responsabilitat d’aconseguir
una mobilitat segura i sostenible és dels
usuaris i les administracions; una responsabilitat compartida.

5.4. Objectius: sobre
quins àmbits concrets es
desenvolupa el model?
Els objectius responen a les necessitats
dels àmbits següents:

5.4.1. La persuasió
5.4.1.1. Vers l’usuari
Amb el grup dels usuaris de la mobilitat, hem treballat en l’educació viària
des de la perspectiva escolar i de tots
els cicles formatius amb sistemes reals
d’avaluació de les competències assolides; en la formació en factors de risc
tant per a preconductors com per a conductors; en la formació de formadors
basada en un model de canvi d’actituds
en la circulació, possiblement com a

La responsabilitat
d’aconseguir una mobilitat
segura i sostenible és dels
usuaris i les administracions; una responsabilitat
compartida.
única opció d’èxit (autoprotecció i protecció del proïsme); en la formació en
l’entorn laboral, atès que més d’un 35%
dels accidents ocorren en el trajecte treball-domicili (anar de casa a la feina) o
en l’exercici del treball circulant (conductors professionals); en la formació
dels més grans de 65 anys (sèniors),
fonamentalment perquè cada cop més
són una part important de la població
i cada cop són més grans, la qual cosa
ens obliga a formar-los contínuament
per tal que estiguin al dia de la normativa, però sobretot de les actituds i
habilitats. I això sense comptar que les
administracions hem de garantir la mobilitat d’aquestes persones sèniors per
evitar que siguin dependents, a més de
donar-los una llibertat d’acció i, perquè
no dir-ho, una bona mesura de transmissió de valors segurs. També treballem per reinventar les revisions psicofísiques perquè esdevinguin una eina
de prevenció de la persona conductora
i no pas un mer tràmit per renovar els
permisos de conducció, actualment en
l’agenda del Departament de Salut; per
revisar els exàmens de conduir per tal
que hi participin conjuntament formadors i Administració sobre la base de les
percepcions del risc, i les avaluacions a
partir del canvi d’actituds; en la formació de reincidents (permís per punts) i
d’aquells ciutadans inclosos en les me-
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sures penals alternatives; i, per últim,
en les campanyes informatives i mediàtiques centrades en riscos concrets
i acompanyades d’accions de control
avaluables.
5.4.1.2. Vers les infraestructures
Quant a les infraestructures, hem incidit en la introducció real d’auditories
independents, tant per a obres noves
com per als arranjaments de les que
ja existeixen, que posin al centre de la
metodologia els usuaris potencials de
la mobilitat. Tot i això, cal dissenyar
una senyalització homogènia i coherent que doni resposta a les necessitats
dels usuaris de la mobilitat a partir d’un
estudi global i transversal de la senyalització existent. Conseqüentment,
caldrà posar límits de velocitat en funció de l’impacte de la senyalització en
l’accidentalitat i amb relació a la visibilitat o als factors meteorològics. Amb
l’ajut de tothom, però bàsicament dels
urbanistes, estem reforçant encara més
el paper de les ciutats i els pobles en el
sentit d’orientar els carrers de manera
que protegeixin els febles respecte als
usuaris més forts.
5.4.1.3. Vers els vehicles
En aquest apartat, al marge de les activitats normalment acceptades, hem
promogut o estem promovent el foment del vehicle no contaminant i que
els fabricants formin els nous compradors en la darrera tecnologia de què
disposen els vehicles. També treballem
en les inspeccions periòdiques dels
automòbils en ruta i perquè aquests
incorporin de sèrie els limitadors de

velocitat. I en la necessitat cada cop
més urgent de promoure les darreres
tecnologies i les mesures de seguretat
activa i passiva d’allò que anomenem
“que als vehicles se’ls parli” de cara a
futurs vehicles guiats fonamentals per
als sèniors o persones amb discapacitats.
5.4.1.4. Vers la circulació
En aquest grup incloem totes les
accions informatives que orienten
els usuaris a prendre les decisions
més oportunes i segures. En aquesta
línia, hem implementat un sistema de
detecció d’incidents o, per exemple, el
sistema de velocitat variable per evitar
les retencions en totes aquelles accions
de regulació dels transports, proves
esportives o esdeveniments que poden
afectar la seguretat viària.

5.4.2. La dissuasió
Tot i que aquest apartat és el que menys
ens agrada, no hi ha cap mena de dubte que també és un vessant necessari si
volem un sistema de mobilitat segur.
Coherent amb la fragilitat del sistema,
com hem comentat abans, des de la
dissuasió hem incorporat l’elaboració
de directrius tècniques a les policies
de trànsit, les mesures de control de la
velocitat adaptades al risc concret, les
mesures de control dels estupefaents
i l’alcohol, així com la seguretat passiva i el control dels transports (massa,
dimensions, tacògraf, itineraris...). En
deﬁnitiva, totes aquelles mesures de
control que es reactiven en funció de la
detecció de qualsevol risc.
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5.4.3. Vers la recerca i el
desenvolupament
La recerca i el desenvolupament han
d’alimentar la persuasió i la dissuasió
en el sentit d’optimitzar les millors maneres possibles d’evitar els accidents,
i, si s’han produït, minimitzar els seus
efectes i poder prendre les decisions
més adients, efectives i eﬁcients.
En aquesta línia, tenim convenis amb
les universitats –gresol del coneixement– perquè investiguin i treballin
amb nosaltres per la mobilitat segura.
Actualment, estudiem els factors de risc
dels usuaris; les causes i les conseqüències dels accidents; els vehicles, més
eﬁcients i segurs; les infraestructures i
la seguretat; la gestió i informació de
la circulació; la senyalització viària; les
mesures que caldrà prendre en un futur
en què el 20% dels usuaris seran més
grans de 65 anys (sèniors); l’exposició
al risc (mobilitat) en l’àmbit urbà i
interurbà; el seguiment exhaustiu i permanent de la reincidència en els infractors en general, i molt en concret en els
conductors que han hagut de recuperar
punts o en aquells altres sotmesos a me-

sures penals alternatives; l’assistència a
les víctimes d’accidents; l’accidentalitat
en vehicles de dues rodes; les mesures
protectores adreçades als vianants i
l’accidentalitat en l’àmbit laboral, entre
molts altres estudis també en relació
amb entitats o empreses privades.
No hem oblidat el coneixement que ens
poden aportar altres autoritats del trànsit de qualsevol dels països europeus o
no, per tal d’importar les millors pràctiques en seguretat viària i adaptar-les al
nostre entorn de la manera més eﬁcient
i, sobretot, més eﬁcaç.
Finalment i com una mena de corol·lari,
juntament amb les associacions de víctimes d’accidents de trànsit, hem introduït un sistema de suport, informació i orientació a les víctimes directes
o indirectes d’accidents de circulació
per intentar donar resposta, des de
l’Administració, a la quantitat de problemes i dubtes que pateixen les persones després de patir una situació tan
dramàtica com la pèrdua d’un ésser
estimat o haver perdut la capacitat per
desenvolupar-se com ho feien abans de
l’accident de manera ordinària.
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L’article que teniu a les mans descriu
les tendències recents en les polítiques internacionals, i de la Unió Europea, sobre prevenció de la delinqüència. S’analitzen els casos d’Holanda i
la Gran Bretanya i la seva evolució en
aquests últims anys de crisi econòmica. Les dades que s’utilitzen provenen
d’informes d’institucions internacionals
sobre prevenció. Prevenir és evitar que
ocorri un succés indesitjable o, almenys,
reduir-ne les conseqüències. Hi ha una
llarga tradició d’estudis sobre prevenció del delicte que aporten una gran
quantitat d’evidències. Algunes idees
ben establertes s’exposen a continuació a manera de punt de partida per a
l’anàlisi. Els principis d’actuació per a la
prevenció són diferents dels penals, en
què els elements centrals són la culpa i
el càstig. Per prevenir de manera eﬁcaç
és necessari tenir un coneixement proper dels incidents i el seu context. S’han
d’analitzar les seves regularitats i produir respostes especíﬁques per a cada
problema. L’eﬁcàcia de la prevenció
millora en la mesura que s’impliquen
agències i actors diferents (LIDDLE,
A.M. I GELSTHORPE, L.R., 1994). Una
aliança important és la dels serveis socials i els de seguretat. La prevenció de
la delinqüència no és fàcilment separable de la manera en què s’afronten altres problemes humans i socials. De fet,
els programes de prevenció més reeixits
no es focalitzen només en la delinqüència. En la majoria de casos, prevenir
és més barat que curar, però no és de
franc. Prevenir té costos econòmics i
també socials. L’eﬁcàcia preventiva dels
diferents sistemes o estratègies varia. El
concepte de prevenció es presenta com
neutre i políticament correcte, però

La prevenció de la
delinqüència no és
fàcilment separable
de la manera en què
s’afronten altres problemes
humans i socials. De
fet, els programes de
prevenció més reeixits
no es focalitzen només
en la delinqüència. En
la majoria de casos,
prevenir és més barat
que curar, però no és de
franc. Prevenir té costos
econòmics i també socials.
després solen donar-se nombroses contradiccions i conﬂictes (AROMAA, K. i
VILJANEN, T., 2006).
Hi ha diverses maneres de prevenir que
es poden classiﬁcar segons diferents criteris (TONRY, M. i FARRINGTON, D.P.,
1995). Un criteri freqüent és segons qui
són els destinataris de les actuacions
(delinqüents potencials, víctimes, poblacions de risc, entorn físic, etc.). Però,
potser, el més útil és segons el mecanisme que actua. Es distingeixen quatre
tipus: prevenció institucional, comunitària, situacional i rehabilitadora.
La prevenció basada en institucions de
socialització es recolza en les famílies,
l’escola o altres agents. S’orienta, per
exemple, a millorar els mecanismes de
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comunicació i supervisió paternoﬁlial, o
a crear un sistema d’estímuls positius a
l’escola. La idea comuna és que els joves
i adolescents són molt inﬂuenciables pel
seu entorn. Aquestes inﬂuències poden
ser tant positives com negatives, i poden provenir de la seva família, amics
de carrer, companys d’escola o dels seus
professors, entre d’altres. En aquest
grup estarien programes orientats a
inﬂuir en les conductes dels nens en
edats primerenques. La prevenció basada en la comunitat pretén reforçar els
llaços de solidaritat i de control social
informal dels entorns locals (BURSIK,
R.J. (Jr.) i GRASMICK, H.G., 1993; ROSENBAUM, D.P.; LEWIS, D.A. i GRANT,
J.A., 1986). Comprèn múltiples fórmules com la vigilància veïnal mútua, els
sistemes comunitaris d’alarma, els programes d’ensenyament d’hàbits segurs
o diversos programes de mediació. La
prevenció situacional inclou programes
d’enllumenat de carrers i d’ús de videovigilància i circuit tancat de televisió
(CCTV), la instal·lació d’una gran varietat de sistemes d’alarma i detectors, les
barreres físiques (tanques, pilons...), el

Avui en dia les polítiques
de prevenció es basen
en tres principis:
la transversalitat
d’enfocaments (educatius,
socials, situacionals, etc.),
la implicació i participació
d’una varietat d’actors, i el
lideratge de les autoritats
locals.

disseny arquitectònic, etc. (FELSON,
M. i CLARKE, R.V., 1998; NEWMAN, O.,
1972). La prevenció rehabilitadora està
orientada al tractament i la reinserció
dels delinqüents. Les diferents estratègies de rehabilitació es focalitzen en els
delinqüents que ja ho són o que estan en
risc de ser-ho. Es pot tractar de persones
individuals o de col·lectius. Comprèn
una gran diversitat de programes, uns
que s’apliquen al carrer i d’altres a centres juvenils o penitenciaris. Molts solen
involucrar serveis socials i professionals
de la reeducació. Alguns exemples són
els programes de reforç d’habilitats socials, d’aprenentatge d’oﬁcis, les mentories de delinqüents o la vergonya reintegradora, entre d’altres (TONRY, M.
i FARRINGTON, D.P., 1995).
Les polítiques han evolucionat des de la
vigilància i la dissuasió com a pilars de
la prevenció en la dècada dels setanta,
als grans programes urbans protagonitzats, en bona mesura, per la policia i,
més recentment, a polítiques transversals amb què s’intenta implicar diversos
actors i agències (IP C 2008; LIDDLE,
A.M. i GELSTHORPE, L.R., 1994; MANON, J.; SAGANT, V. i SHAW, M., 2008;
NULL, C., 2010). Lògicament, les diferències entre països són grans però,
generalitzant, avui en dia les polítiques
de prevenció es basen en tres principis:
la transversalitat d’enfocaments (educatius, socials, situacionals, etc.), la
implicació i participació d’una varietat
d’actors, i el lideratge de les autoritats
locals (EUROPEAN FORUM FOR URBAN SAFETY, EFUS, FÒRUM EUROPEU PER A LA SEGURETAT URBANA,
2002). Les polítiques de prevenció
compten, actualment, amb un gran su-
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port institucional des d’una perspectiva
internacional. La creixent urbanització
del món converteix la delinqüència en
un problema humà global. L’ONU, el
Banc Mundial, el Consell d’Europa o la
Unió Europea donen una importància
creixent a la seva prevenció. Prevenir
implica aprendre de l’experiència. Per
això s’han desenvolupat una gran diversitat de xarxes internacionals per a
l’intercanvi d’informació, investigació i
capacitació en la recerca “del que funciona”. Moltes d’aquestes xarxes giren
al voltant de les Nacions Unides, el Consell d’Europa o la Unió Europea (EUROPEAN UNION CRIME PREVENTION
NETWORK, EUCPN, 2012). També existeixen xarxes de ciutats com el Fòrum
Europeu per a la Seguretat Urbana, associacions com Metròpolis (que agrupa
grans àrees metropolitanes), ONG com
l’Institut Llatinoamericà de Seguretat i
Democràcia o l’Australian Crime Prevention Council. També proliferen centres de recerca com l’Institute for Crime
Prevention (Universitat d’Ottawa) i els
observatoris que tenen la missió de sintetitzar, comparar i posar en perspectiva les dades disponibles sobre prevenció. Hi ha observatoris internacionals
(com l’Observatori Internacional de
Justícia Juvenil), regionals, nacionals i
locals. Alguns estan vinculats al govern
i d’altres a universitats o xarxes de recerca. La generalització dels sistemes
d’informació geogràﬁca n’ha incentivat
la creació (WEISBURD, D. i MCEWEN,
T., 1997).
En els últims anys ha crescut el nombre de plans de prevenció a Europa i
l’Amèrica Llatina. Hi ha una tendència a
elaborar plans de prevenció d’àmbit na-

cional, amb objectius transversals i que
impliquin una diversitat d’organismes
de diferents ministeris, policies i institucions a diversos nivells. La coordinació d’aquests programes sol deixar-se
en mans dels departaments d’Interior o
Justícia però, en molts casos, es creen
instàncies de coordinació noves. No
obstant això, i amb l’excepció dels països nòrdics, els consells de prevenció tenen una autonomia política i ﬁnancera
limitada. Cada vegada més, es concep la
prevenció de manera integral, però encara es tendeix a veure-la com un complement a les polítiques penals abans
que com un substitut (NULL, C., 2010).
Seguint les directrius de l’ONU, la prevenció s’orienta al desenvolupament
social en països com Xile, l’Uruguai, el
Canadà, Hongria o els països escandinaus. Però també les noves tecnologies
fan que la prevenció situacional prengui molta força a Anglaterra, Austràlia
o l’Argentina. La crisi econòmica accentua aquesta tendència per la necessitat
de reduir les despeses socials (MANON,
J.; SAGANT, V. i SHAW, M., 2008).
Una altra tendència és una major implicació de la seguretat privada i de la
societat civil en les polítiques de prevenció. Això es manifesta, per exemple,
en les polítiques del Consell Noruec per
a la Prevenció de la Criminalitat. Les
polítiques es basen cada vegada més
en el coneixement i l’evidència (SHERMAN, L.W. [et al.], 2002). Això vol dir
que el diagnòstic i l’avaluació tenen
un paper central i una base cientíﬁca.
França i Bèlgica, per exemple, imposen
que hi hagi diagnòstics en els seus contractes locals de seguretat, i Anglaterra
obliga a realitzar auditories. La tradició
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d’avaluar està molt consolidada als països nòrdics i a Austràlia. A Anglaterra
s’utilitza molt el benchmarking, o els
indicadors quantitatius de qualitat. Un
altre tret de les polítiques és que les institucions tradicionals reorienten les seves actuacions, almenys en part, cap a
la prevenció. El concepte de justícia de
proximitat, per exemple, es reﬂecteix
en les anomenades Cases de Justícia a
Llatinoamèrica, en els Community Justice Centers d’Anglaterra o Austràlia, o
en els programes de reparació i mediació local en els països nòrdics. D’altra
banda, en els anys anteriors a la crisi, hi
ha una pujada de les noves professions
orientades a la comunitat, així com de
la reconversió d’altres més antigues. El
seu paper és cohesionar les grans ciutats davant de la creixent complexitat
social i els nombrosos conﬂictes que
apareixen. Mediadors, treballadors de
carrer, assistents de policia, agents de
civisme i voluntaris treballen en tasques
a cavall de la mediació en conﬂictes, el
manteniment de l’ordre i la prevenció
del delicte (MANON, J.; SAGANT, V. i
SHAW, M., 2008).
Totes aquestes estructures i polítiques
orientades a la prevenció s’han desenvolupat en els darrers vint anys. La
pregunta que s’intenta respondre en els
paràgrafs següents és: de quina manera
està afectant la crisi econòmica actual
a les estructures i polítiques de prevenció? La pregunta no es pot deslligar del
tot de l’evolució dels problemes i les
prioritats de seguretat. A falta d’estudis
més detallats, una manera d’abordar
la qüestió és a través de l’anàlisi de
casos. En els paràgrafs que segueixen
s’estudien el d’Holanda i el d’Anglaterra

(i Gal les). Aquests dos països parteixen
de realitats i tradicions preventives diferenciades. També produeixen respostes
diferents davant d’un context econòmic
restrictiu. Per tant, són dos casos interessants de comparar, encara que, certament, l’abast de la crisi és molt més
dur en els països del sud d’Europa.
El Centre Holandès per a la Prevenció
del Delicte i la Seguretat (Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV) és una institució dedicada
a promoure aliances per a la prevenció
entre els diferents sectors de la societat. En la seva Junta Directiva participen el món assegurador, el policial, el
Ministeri de Seguretat i Justícia i una
associació de municipis. El CCV també
realitza estudis relacionats amb la seguretat i la prevenció. En el seu informe
de tendències del 2012, que va realitzar un grup d’experts, s’assenyala que
a Holanda hi ha tres problemes principals de seguretat (CENTRUM VOOR
CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID, CCV, 2012). Són els delictes
informàtics, la situació econòmica i la
capacitat de les xarxes socials per crear
situacions de desordre col lectiu. Amb
l’ús massiu d’Internet a través del mòbil i l’emmagatzematge d’informació al
núvol, el ciberdelicte s’ha convertit en
un fenomen social ampli i en un tipus
de delinqüència comuna que entronca,
cada vegada més, amb formes de delinqüència organitzada. La prevenció
d’aquests problemes no depèn d’una
sola agència; depèn tant del govern
com de la indústria i dels ciutadans. La
crisi econòmica, amb la seva profunditat i el seu efecte prolongat, obliga a
fer, segons els experts, un seguiment de
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les xifres de delinqüència i també de la
sensació de seguretat. Hi ha moltes variables que hi intervenen. Curiosament,
a Holanda, l’any 2011 es va frenar el
descens en el nombre de delictes després de diversos anys de decreixement
moderat. És interessant observar que la
despesa en seguretat de governs, empreses i ciutadans no va augmentar en
els dos últims anys, després d’anys de
creixement. De fet, les despeses preventives van disminuir principalment entre
particulars i empreses. D’altra banda, la
reducció d’inversions públiques als barris els fa menys habitables. No obstant
això, no està encara clar si la reducció
de la despesa social i en seguretat es
relaciona amb una menor seguretat. És
possible que les inversions es concentrin
en menys programes, però que aquests
funcionin millor. La tercera amenaça,
segons l’informe, són les xarxes socials
que estan cada vegada més relacionades amb les qüestions d’ordre i seguretat. A Holanda es va donar el cas de la
jove que, per celebrar el seu aniversari,
va convocar una festa massiva a través
de Facebook que va acabar en seriosos
incidents amb la policia. Un altre exemple molt diferent és l’incident nocturn
d’Eindhoven el gener del 2013. Un grup
de vuit joves va agredir un noi de 22
anys. Unes càmeres de vídeo van gravar
els fets. La policia va decidir penjar les
imatges a Internet i va reclamar l’ajuda
del públic en la detecció de sospitosos.
Els ciutadans, indignats amb l’incident,
van propagar massivament les imatges
a través de Facebook i Twitter, la qual
cosa va donar lloc a una veritable cacera humana. En aquest cas, la policia i el
Ministeri Públic van estar a punt de perdre el control de la situació (CENTRUM

VOOR
CRIMINALITEITSPREVENTIE
EN VEILIGHEID, CCV, 2012).
Davant d’aquestes situacions, la necessitat de col·laboració entre Estat, mercat i
societat civil sembla ineludible per augmentar l’eﬁcàcia preventiva. L’informe
del CCV per al 2013 reconeix la necessitat que tots tres assumeixin més responsabilitats en la seguretat (CENTRUM
VOOR
CRIMINALITEITSPREVENTIE
EN VEILIGHEID, CCV, 2013). És important, diu, que ciutadans i polítics arribin a la convicció que la població, les
empreses i el govern comparteixen la
responsabilitat pel control de les molèsties i la delinqüència. Per tant, és important que els ciutadans participin més en
la seguretat dels seus barris i millorin
la seguretat de les seves pròpies llars
(WASHNIS, G.S., 1976). Això també
millorarà l’ordre i facilitarà el treball
a la policia. Les dades indiquen que la
participació veïnal augmenta lleugerament a Holanda. D’altra banda, l’Estat
ha d’animar els empresaris a prendre
la prevenció i la seguretat més seriosament; per exemple, a través de subsidis
que ajudin a prendre mesures de segu-

L’informe del CCV aﬁrma
que és important que
ciutadans i polítics arribin
a la convicció que la
població, les empreses i
el govern comparteixen
la responsabilitat pel
control de les molèsties i
la delinqüència.
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retat a les petites i mitjanes empreses.
Una altra conclusió d’aquest informe
apunta una relació entre l’existència de
conﬂictes i molèsties veïnals, i la percepció de seguretat als barris. L’Oﬁcina
Estadística d’Holanda (CBS) sosté que
el crim registrat va caure en el període comprès entre el 2005 i el 2011. No
obstant això, la sensació d’inseguretat
no va associada a aquesta baixada. La
por es va reduir ﬁns al 2008, però després no va variar. Una possible raó –es
comenta– és que la percepció de molèsties relacionades amb les drogues,
els vagabunds o els borratxos al carrer
no havia baixat, i el 2011 es trobava a
nivells del 2006. Com més molèsties i
brutícia, menys seguretat percebuda. A
més, el grau d’incertesa que hi ha per la
crisi econòmica, i la cobertura que li donen els mitjans, no afavoreix un clima
general de conﬁança ni de seguretat.
La investigació mostra que un bon enfocament per gestionar la percepció de
les molèsties és molt complex. Això té a
veure amb la manera amb què es creen
molèsties. Ni totes les persones viuen de
la mateixa manera les mateixes situacions, ni la seva percepció i avaluació és
uniforme. També canvien les prioritats
dels ciutadans i del govern en aquesta
matèria (CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID,
CCV, 2013; EUROPEAN UNION CRIME PREVENTION NETWORK, EUCPN,
2012; WASHNIS, G.S., 1976).
Anglaterra i Gal·les tenen un sistema
de quaranta-tres àrees i cossos policials. Fins al 2012, cada un tenia una
autoritat policial, una mena de consell
de seguretat de disset membres. Tant el
partit conservador com els demòcrates

liberals van proposar, en els seus programes electorals del 2010, la reestructuració d’aquest òrgan. Quan arriben al
govern es posa en marxa el canvi. La
necessitat d’aquest canvi la justiﬁquen
per la manca d’eﬁcàcia a l’hora d’aturar
les causes del delicte, la conveniència
d’una major coordinació entre cossos
davant de l’amenaça de la delinqüència
organitzada, un excés de burocratització i un dèﬁcit en la rendició de comptes
de les autoritats policials a la comunitat (HOME OFFICE, 2012). La reforma
pretén donar més poder a les comunitats per controlar i exigir resultats a la
policia; incrementar la implicació dels
ciutadans en la seguretat; augmentar
l’eﬁcàcia policial, tant reactiva com preventiva, pel que fa a la delinqüència, i
coordinar millor les diferents agències
davant del crim organitzat. La peça
central de la reforma és la ﬁgura del police and crime commissioner (PCC). Es
tracta d’una persona elegida per quatre anys per sufragi local directe que
assumeix la màxima responsabilitat en
la seguretat de la seva zona. Aquest comissionat, que ret comptes directament
a la població, té poders per nomenar el
cap de policia, distribuir el pressupost,
elaborar les polítiques de seguretat i
subvencionar entitats, empreses i el voluntariat que col labori amb la seguretat. La reforma crea els police and crime
panels formats per representants polítics locals escollits i per membres independents. Aquests són els òrgans encarregats de ﬁscalitzar el treball del PCC.
També s’incentiven les estructures de
vigilància mútua en els barris, es facilita l’accés a la denúncia i s’estableixen
reunions obligades de la comunitat amb
la policia. A aquesta se li demana que es
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concentri únicament a reduir el delicte,
alleugerint la seva càrrega burocràtica i
maximitzant la seva presència al carrer.
El seu ﬁnançament depèn, en bona mesura, dels seus resultats. Els diners, que
assigna el PCC, procedeix, en la seva
majoria, de la Home Ofﬁce, però també
de la participació de cada cos en diversos programes. Totes aquestes reformes
es van plasmar en la llei Police Reform
and Social Responsibility Act del 2011.
Les primeres eleccions de comissionats
es van celebrar el 15 novembre del
2012, amb la ﬁnalitat de substituir les
autoritats policials. El 2013 es va crear
la National Crime Agency (NCA), un òrgan operatiu i d’intel·ligència orientat a
la lluita contra la delinqüència organitzada. La seva ﬁlosoﬁa és treballar en
col·laboració amb els cossos regionals i
locals (HOME OFFICE, 2012).
Paral·lelament a aquestes reformes estructurals, les polítiques de seguretat
també canvien. El govern de coalició entre conservadors i liberals posa l’accent,
d’una banda, en la lluita contra la criminalitat organitzada, i, d’una altra, contra
el desordre (anti-social behaviour) que,
segons ells, és el caldo de cultiu per a la
delinqüència i la violència (HOME OFFICE, 2012). La seva visió és que bona part
de la petita delinqüència és juvenil, multireincident, causada majoritàriament per
un nombre limitat de persones i connectada al consum d’alcohol i drogues. Les
polítiques donen una gran importància a
la prevenció, alhora que endureixen les
respostes a alguns problemes. En aquest
sentit, es busca reforçar les institucions
primàries de control social com la família o l’escola. Es reforça la potestat disciplinària de l’escola i es dóna més po-

der al coordinador per castigar. També
s’incentiva el paper del voluntariat, que
rep subvencions directament del comissionat, per participar en programes a nivell de carrer. Alhora, se simpliﬁquen i
s’endureixen les penes. La policia reforça
la seva autoritat davant de l’incivisme. El
consum d’alcohol, que relacionen amb
múltiples problemes (accidents, delictes, violència...), es combat combinant
les sancions dures amb el treball de voluntaris en els punts de consum. En el
cas de les drogues, es combina la lluita
contra el tràﬁc a alt nivell amb la lluita
contra la venda al detall i el consum de
caràcter local a través de l’acció de la policia i del voluntariat. La ﬁlosoﬁa és que
la lluita contra la delinqüència organitzada necessita estructures centralitzades
(com la NCA) i una bona coordinació
amb les forces locals, sobretot en el pla
de la informació.
L’anàlisi dels casos d’Holanda, Anglaterra
i Gal·les permet plantejar algunes hipòtesis respecte als efectes que la crisi econòmica està tenint en la prevenció. D’una
banda, sembla que es reforcen algunes
dinàmiques que ja hi havia abans; d’una
altra, es produeixen algunes tendències
noves. En primer lloc, no sembla que les
taxes de delinqüència hagin augmentat
molt, de moment, amb la crisi, encara
que podria haver-hi algun signe de canvi
de tendència en el cas d’Holanda. La durada i la profunditat de la crisi podrien
ser dos factors importants de deteriorament, però també entren en joc certs
factors de protecció. La crisi podria estar portant a aﬁnar més en les prioritats
de seguretat identiﬁcant àrees crítiques
i seleccionant les polítiques i els programes que funcionen millor. L’extensió
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d’una cultura avaluativa en prevenció,
ho facilita. Però, com ja succeïa en alguns casos, les polítiques preventives es
combinen amb les repressives. En el cas
d’Anglaterra, les primeres es combinen
amb una focalització en el desordre i un
enduriment dels càstigs. D’altra banda,
es reforça la tendència, ja existent, a
una major col·laboració entre agències i
una major implicació de la comunitat, la
societat civil i el sector privat (LIDDLE,
A.M. i GELSTHORPE, L.R., 1994). Els recursos públics s’utilitzen per incentivar la
participació de les empreses i del voluntariat. Tot això obeeix a raons d’eﬁcàcia,
però també de reducció de costos com
evidencia el cas anglès (WASHNIS, G.S.,
1976). El que canvia amb la crisi és que
la inversió dels particulars i les empreses en seguretat s’està contenint, o està
baixant. El mateix passa amb la despesa social, cosa que debilita les comunitats (ROSENBAUM, D.P.; LEWIS, D.A. i
GRANT, J.A., 1986). Queda per veure si
la millora en la capacitat i eﬁcàcia preventiva pot compensar el deteriorament
en les condicions socials, en el cas d’un
eventual agreujament i una major durada de la crisi econòmica a Europa.
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7.1. Introducció
El consum de drogues constitueix, actualment, un dels principals factors
determinants de l’estat de salut en la
societat, amb una especial incidència
entre la població treballadora.
Els problemes de drogues han anat canviant en l’última dècada, de manera
que els efectes que provoquen es deixen
notar en totes les facetes de la persona,
entre les quals en l’àrea laboral, ja que
és evident que la drogodependència té
una incidència negativa sobre l’entorn
de treball, sobre la productivitat (tant
del treballador com dels seus companys
i del conjunt de l’empresa) i, principalment, sobre la sinistralitat, d’aquí que
hagi de ser objecte d’una especial atenció.
És interessant el discurs que manté
l’Organització Internacional del Treball (OIT) amb relació a les drogues i
el món laboral: “El consum d’alcohol
i drogues és un problema que concerneix un nombre considerable de treballadors (...). Els efectes nocius del consum d’alcohol i de drogues en el lloc
de treball i en el rendiment laboral són
corrents a tots els nivells. La seguretat
professional i la productivitat es poden
veure afectades de manera adversa per
empleats que estan sota la inﬂuència de
l’alcohol o altres drogues”.
La percepció social identiﬁca de manera
majoritària les conductes d’ús i abús de
drogues amb situacions de marginació
social i especialment d’atur, però això
no es correspon amb la realitat del fenomen. Les drogues són consumides en

la mateixa proporció per la població activa que per la població en atur i, ﬁns i
tot, en major proporció, excepte el cànnabis. A més, aproximadament tres de
cada deu treballadors indiquen que en
el seu lloc de treball coneixen companys
que beuen en excés o prenen drogues.
Fins i tot, hi ha evidències que entre els
professionals amb prestigi com ara professors i personal sanitari hi ha una alta
prevalença de consum d’alcohol i tabac
i, ﬁns i tot, fàrmacs.

7.2. A què s’anomena ús/abús
de drogues?
Per ús de drogues s’entén aquells consums que no provoquen importants conseqüències negatives sobre el consumidor ni sobre el seu entorn. I per abús de
drogues, el manteniment del consum
malgrat l’aparició de conseqüències negatives greus i reiterades en el consumidor i/o el seu entorn.
Quan es parla en concret del problema
de la droga, s’està fent al·lusió a les conseqüències biopsicosocials que genera
el consum d’unes substàncies capaces
de crear tolerància i dependència a qui
les pren, i que són consumides amb ﬁns
diferents dels terapèutics i sense control mèdic.

La seguretat professional
i la productivitat es poden
veure afectades de manera
adversa per empleats que
estan sota la inﬂuència de
l’alcohol o altres drogues.
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7.3. Conductes que indiquen
el consum de drogues en el
treball
Entre les conductes que podrien indicar
que un treballador té problemes amb
les drogues, hi ha:
• La impuntualitat en l’horari de treball.
• L’absència de la feina.
• Els accidents domèstics, laborals i
de circulació.
• Les contínues i diverses queixes.
• La disminució del rendiment laboral.
• L’escassa productivitat.
• Els canvis en l’estat d’ànim.
• Els conﬂictes amb caps i companys.
Entre els factors de risc laboral, destaquen:
• Factors de risc associats a les condicions de treball:
o la perillositat en l’exercici de la
tasca;
o els treballs nocturns, que requereixen constància o estan
sotmesos a objectius d’alt rendiment;
o les tasques rutinàries o monòtones;
o els torns rotatoris i canviants;
o
el
cansament
intens,
l’aclaparament i l’estrès produït
per la tasca;
o les llargues absències de la llar
per motius laborals.
• Factors de risc associats a la insa-

tisfacció personal:
o insatisfacció amb el tipus de treball que es realitza;
o insatisfacció amb el tracte que
es rep dels superiors;
o sentiment d’estar poc capacitat,
sense preparació o sense formació
per a l’exercici del lloc de treball.
• Factors de risc associats a condicions de precarietat:
o contractes precaris (precarietat
contractual);
o períodes sense feina o reduïda
activitat laboral;
o inseguretat pel que fa al futur
laboral.
• Entre els factors de riscos no laborals, comuns al conjunt de ciutadans,
els que sembla que tenen més pes en
la seva correlació amb els consums
de drogues són:
A l’eix familiar, quan:
o els pares consumeixen alcohol i
altres drogues;
o hi ha una mala situació econòmica a la família;
o hi ha problemes de conciliació
entre el treball i les tasques domèstiques.
A l’eix social, quan:
o hi ha consum de drogues en el
grup d’iguals;
o són insuﬁcients les alternatives
d’oci;
o es pensa que els diners i el poder
prevalen en l’escala de valors;
o és escassa la participació en activitats socials i comunitàries.
A l’eix personal, quan hi ha:
o soledat;
o baixa autoestima;
o insatisfacció vital;
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o aclaparament i tensió;
o diﬁcultat en la resolució de problemes.

7.4. Conseqüències del consum
de drogues en el treball
El consum de drogues pot tenir les conseqüències següents:
• baixa de la productivitat;
• deteriorament de la qualitat del
producte fabricat;
• disminució del ritme de treball;
• absències o tardances immotivades;
• falta de destresa i irregularitat en
el treball;
• petit absentisme per malalties menors (refredats, grips...) o per petits
accidents ocorreguts amb periodicitat a la feina o fora d’aquesta;
• canvi progressiu d’actitud del subjecte considerat ﬁns llavors com a
bon treballador: pèrdua d’interès pel
treball, discussions, crítiques, petites
faltes de les que busca justiﬁcar-se,
petits accidents dels quals culpa als
altres o al material com a responsable;
• marcats canvis d’humor, atacs d’ira
i agressivitat.
El consum de drogues provoca sovint la
no-assistència del treballador a la feina,
cosa que pot generar sancions i acomiadaments, i afavoreix la impossibilitat
de treballar de manera continuada i regular, la inestabilitat en l’ocupació amb
canvis sovint d’empresa i la degradació
laboral perquè es veu obligat a acceptar
treballs menys qualiﬁcats, que comporta
una pèrdua econòmica. Les discussions

i baralles amb caps i companys i les jubilacions anticipades també estan entre
les conseqüències del consum de drogues en el medi laboral (FERNÁNDEZMONTALVO i ECHEBURÚA , 2001).

7.5. Prevenció i intervenció
Les activitats de prevenció hauran
de prioritzar sectors de producció i
col·lectius de treballadors en situació
d’alt risc i aquells el desenvolupament
laboral dels quals pugui suposar un risc
per a tercers, com ara conductors de vehicles de serveis públics, sanitaris, professionals de la seguretat, etc.
En tot cas, com tota actuació en el medi
laboral, cal comptar amb la implicació,
complicitat i participació de la patronal,
dels representants sindicals i del servei de prevenció de riscos laborals. Als
agents socials (empresaris i sindicats)

Les activitats de
prevenció hauran de
prioritzar sectors de
producció i col·lectius de
treballadors en situació
d’alt risc i aquells el
desenvolupament laboral
dels quals pugui suposar
un risc per a tercers,
com ara conductors de
vehicles de serveis públics,
sanitaris, professionals de
la seguretat, etc.
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els correspondria promoure i desenvolupar actuacions especíﬁcament dissenyades per reduir les conseqüències de
l’ús de drogues pels treballadors, essencialment en els llocs de treball.
Entre les activitats que cal desenvolupar es troben les d’informar, sensibilitzar i orientar, així com facilitar el tractament als treballadors amb problemes
derivats del consum de drogues, i treballar des d’un context de prevenció de
riscos laborals i no des d’una perspectiva sancionadora. També es preveuen
actuacions de formació i capacitació de
comandaments i quadres amb assessorament especialitzat.
L’àmbit laboral és especialment sensible a les conseqüències del consum de
drogues, i la dimensió dels riscos amb
les drogues ha portat a considerar les
actuacions preventives com una necessitat, perquè el medi laboral constitueix
un entorn propici per a la prevenció i
control del consum de drogues. Un lloc
de treball sense drogues protegeix la salut i seguretat dels treballadors, ja que
els treballadors que no consumeixen
drogues s’accidenten menys, cometen
menys errors i són més productius. A
més, hi ha un percentatge gens menyspreable de treballadors que consumeixen drogues. Tot això justiﬁca la
intervenció en matèria de drogues des
del marc de l’empresa, ja que la fan un
marc privilegiat d’intervenció:
• La població laboral de cada empresa és relativament homogènia.
• Està assegurada la continuïtat de
les intervencions al llarg del temps.
• És un mitjà en què les persones

conviuen durant llargs períodes de
temps.
• Es disposa de recursos humans qualiﬁcats (serveis mèdics, psicològics i
socials de l’empresa) i d’estructures
organitzatives apropiades (comitès
de seguretat i salut, delegats de prevenció).
• És un espai idoni per a la detecció
precoç de problemes provocats per
l’ús i abús de drogues.
• Actua com a coadjuvant de la motivació per a l’abandonament del
consum abusiu de drogues davant
de la possibilitat de pèrdua del lloc
de treball.
• Facilita un entorn propici per a la
rehabilitació i reinserció social (ambient normalitzat, suport de companys, etc.).
Però no hi ha dos llocs de treball que
siguin idèntics i no hi ha dos empresaris que vulguin abordar el problema de
l’abús de drogues de la mateixa manera. Alguns empresaris poden estar interessats en un programa de prevenció
exhaustiu, mentre que possiblement altres desitgin implementar només algunes accions.
La decisió se sol basar en el grau de preocupació sobre el problema, en la probabilitat que existeix que els treballadors abusin de l’alcohol i altres drogues
en el treball, i en els recursos amb què
es compta.
Qualsevol camí sembla raonable a
l’hora de tenir una actitud preventiva.
Hi ha més d’una manera d’abordar un
programa de prevenció per combatre el
consum de drogues a la feina.
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L’avaluació acurada de les necessitats
de l’empresa pot ser la clau per a l’èxit
del programa des dels seus inicis ja que
les necessitats de cada empresa, sigui
aquesta gran o petita o a què es dediqui, fan a cada empresa diferent. També cal tenir en compte els recursos amb
què es compta i la localitat on s’ubica
l’empresa.
Freqüentment, els empresaris sol·liciten
el programa de prevenció d’una altra organització per després adaptar-lo a les
seves necessitats. Encara que això pot
fer-se, potser és millor crear un programa que satisfaci les necessitats úniques
de cada organització. A molts empresaris els pot resultar útil comptar amb la
participació dels supervisors, treballadors i líders sindicals en la confecció del
programa. Aquestes persones poden oferir idees pràctiques i ajudar a crear un
programa més equilibrat. Generalment,
els treballadors que contribueixen a la
realització del programa de prevenció
estan més disposats a acatar les accions
i els és més fàcil explicar-ho a altres. Alguns empresaris pensen que un programa per combatre el consum de drogues
i un programa de proves per detectar-les
són el mateix. La veritat és que les proves de detecció només són un dels possibles components dels programes.
Les proves per detectar el consum de
drogues poden servir d’ajuda, però també poden ser una font de controvèrsia,
ansietat i preocupació entre empresaris
i treballadors per igual. Per això, aquest
component implica prendre una decisió
molt delicada. Perquè un programa de
proves de detecció de drogues tingui
èxit, es requereix una planiﬁcació acura-

da, una aplicació dels procediments de
manera constant, mantenir un estricte
nivell de conﬁdencialitat i comptar amb
disposicions d’apel·lació.
Per aconseguir l’èxit del programa, és
important incloure un pla que el presenti als treballadors. Els components
educatius proporcionen la informació bàsica sobre l’alcoholisme i la drogoaddicció i les pautes que cal seguir
per informar i educar els treballadors.
Si una organització compta amb gerents
o supervisors, ells representen un suport
per introduir i implementar el programa.
No obstant això, ells mateixos necessitaran direcció, orientació i suport.
Un programa de salut per als treballadors és una de les maneres que té
l’organització d’ajudar els treballadors
a resoldre els seus problemes personals,
entre els quals s’inclou l’alcoholisme i
la drogoaddicció. Aquest component
es pot percebre com un senyal de suport per part de l’empresari i podria ser
una manera de millorar la productivitat
(MANSILLA IZQUIERDO , 2007).

Un programa de salut
per als treballadors és
una de les maneres que
té l’organització d’ajudar
els treballadors a resoldre
els seus problemes
personals, entre els quals
s’inclou l’alcoholisme i la
drogoaddicció.
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No hi ha dos programes per combatre
el consum d’alcohol i drogues que siguin iguals. Seria convenient establir
un programa de prevenció adaptat a les
circumstàncies de les empreses avui i
en el futur, ja que és necessari abordar
les greus repercussions del problema de
les addiccions en el món laboral, tant si
l’origen de la dependència es troba al
centre de treball com si arriba des de
fora. El desenvolupament de programes
de prevenció és rendible per a les empreses, no només des del punt de vista
social sinó també des de l’econòmic, ja
que millora el clima laboral, redueix les
mesures disciplinàries, disminueix els
nivells d’absentisme, protegeix de contraure malalties relacionades amb les
drogues, i redueix la sinistralitat laboral
i els nivells de conﬂictivitat amb caps i
companys.

Cal tenir en compte que
les anàlisis toxicològiques
per determinar el consum
d’alcohol i de drogues
en l’àmbit de treball
plantegen problemes
fonamentals d’ordre
moral, ètic i jurídic.

7.6. Avaluació de la
drogodependència a la feina
Per determinar possibles casos de drogodependència a les empreses, es realitzen entrevistes semiestructurades al
treballador, als companys, als subordinats i als superiors, amb tècniques exploratòries, d’escolta activa, que permetin l’aclariment, la racionalització, la
reformulació i la confrontació. A més,
és convenient realitzar:
• L’anamnesi sociolaboral i de dades
de ﬁliació (sexe, edat, antiguitat a
l’empresa i empreses anteriors).
• L’anàlisi de les condicions psicosocials del lloc de treball.
• La descripció cronològica dels fets
rellevants per a la situació actual.
•
Els
recursos
personals
d’afrontament.
• La valoració de les conseqüències
per al treballador: personals, laborals, familiars i socials.
A més, cal tenir en compte que les
anàlisis toxicològiques per determinar
el consum d’alcohol i de drogues en
l’àmbit de treball plantegen problemes
fonamentals d’ordre moral, ètic i jurídic; per aquest motiu s’ha de decidir si
és just i apropiat realitzar-les.
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La producció i el consum elèctric d’una
economia són indicadors bàsics de la
seva mida i nivell de desenvolupament. Encara que pocs països exporten
electricitat, la majoria de producció
és per al consum domèstic. Estendre
el subministrament d’electricitat per
aconseguir la corba de demanda de
les creixents economies urbanitzades i
industrialitzades sense incórrer en inacceptables costos socials, econòmics
i ambientals, és un dels grans reptes
que afronten els països desenvolupats.
Les societats modernes són cada vegada més dependents de fonts segures
de subministrament per consolidar el
creixement econòmic i la prosperitat
econòmica.

8.2. El consum elèctric
residencial i el seu impacte
ambiental

8.1. El consum energètic del
sector residencial a Espanya

Hi ha una gran variació entre els valors
de consum elèctric residencial en l’àmbit
mundial, que va des de 4.000 kWh/llar
per a països de la Unió Europea ﬁns a
6.000 kWh en països de l’OCDE Àsia i el
Pacíﬁc, i entorn de 12.500 kWh a Nordamèrica.

El sector residencial és un sector clau
en el context energètic nacional i comunitari, a causa de la importància que
revesteix la seva demanda energètica,
que en termes de consum total i consum elèctric assoleix un 17% i un 25%
respectivament, en l’àmbit nacional.
Alguns aspectes innovadors es destaquen en l’estudi SECH-SPAHOUSEC,
que ha permès conèixer que l’habitatge
aïllat duplica el consum del pis tradicional; que l’anomenat consum en standby és molt superior al de refrigeració;
que el televisor és el segon electrodomèstic de més consum elèctric, després
del frigoríﬁc; que les bombetes de baix
consum estan ja presents en el 86% de
les llars, i que les energies renovables es
troben a l’11% de les llars.

La consideració de les llars com a unitats econòmiques fa necessari tenir en
compte els ﬂuxos que els afecten i els
impactes ambientals que poden provenir d’aquests, per la qual cosa sembla
convenient fer un seguiment del consum de l’energia que utilitzen pels seus
efectes immediats en la qualitat de l’aire
i en el canvi climàtic.

8.3. Comparativa dels
consums elèctrics domèstics
entre països del món

Les regions en vies de desenvolupament
tenen valors molt inferiors de consum
especíﬁc, perquè part de la població no
disposa d’accés a l’electricitat i l’accés
a electrodomèstics de gran consum
(rentadores, neveres i aires condicionats) és menys comú: el consum elèctric residencial és set vegades inferior
a l’Índia que a Europa (entorn de 600
kWh), cinc vegades menor a l’Àfrica
(900 kWh) i quatre vegades inferior a
la Xina i a altres països d’Àsia (entorn
de 1.000 kWh).
El consum mitjà d’electricitat per llar
és molt diferent a les regions des-
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Figura 8.1. Consum d’electricitat per llar

envolupades en funció del nivell
d’electrodomèstics de gran consum i el
pes de la climatització elèctrica.

8.4. El consum elèctric
residencial s’incrementa més
lentament des de l’any 2000
La progressió és inferior en els països en
vies de desenvolupament, especialment
a l’Àfrica i l’Índia, si el consum elèctric
es relaciona amb el nombre de llars
electriﬁcades, ja que part del creixement està determinat per l’increment
d’aquestes llars electriﬁcades.

Font: ENERDATA

Figura 8.2. Variació del consum d’electricitat per llar

Aquesta tendència és decreixent en
algunes regions o països des de l’any
2000 (Europa, l’Índia, Àsia), com a resultat de les polítiques implementades
per millorar l’eﬁciència energètica en
electrodomèstics (etiquetatge, estàndards obligatoris d’eﬁciència).

8.5. La implantació d’energia
solar tèrmica, molt dispar
entre regions

Font: ENERDATA

La difusió d’instal·lacions solars tèrmiques representa un gran potencial
d’estalvi d’energia a moltes regions, per
la substitució d’actuals usos d’electricitat
o combustible fòssil, i la reducció de la
demanda futura d’energia en regions en
desenvolupament on aquest ús encara
no està establert. La seva difusió és encara molt dispar, principalment per la
desigualtat de prioritat que s’ha donat
a l’hora de promoure-la. De fet, els factors climàtics expliquen poc les diferències observades, ja que hi ha diferents
graus d’implantació de solar tèrmica en
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països amb radiació similar (per exemple, Xipre o Israel, els dos països líders,
comparats amb Grècia o el Líban en termes de superfície instal·lada per habitant), i alguns països amb radiació solar
limitada fan un gran ús d’instal·lacions
solars tèrmiques (per exemple, Àustria). Els tres més importants en el món
són Xipre, Israel (700-800 m2 / 1.000
habitants) i Àustria (~500), que estan
molt lluny de la Xina (~100) o la mitjana europea (70 m2 / 1.000 habitants).

8.6.
Agència
energètica

Figura 8.3. Escalfadors solars d’aigua instal·lats

d’eﬁciència

La implementació de programes
d’eﬁciència energètica gairebé sempre requereix un òrgan tècnic capaç
d’arribar als consums dispersos. Tanmateix, algunes mesures, com el preu de
l’energia o la transposició d’estàndards
internacionals, poden ser implementades sense una institució especíﬁca
d’eﬁciència energètica.
El nombre de països amb una agència
d’eﬁciència energètica s’ha incrementat
al llarg del temps, passant d’un total de
cinquanta el 2006 a seixanta el 2009.

8.7.
Programes
nacionals
d’eﬁciència energètica i lleis
amb objectius quantitatius
Des del 2006 s’han doblat els països que
han ﬁxat objectius quantitatius en els
seus programes d’eﬁciència energètica.
El focus dels objectius és força diferent
segons les diferents regions: els consumidors ﬁnals són l’objectiu prioritari
a Europa, mentre que en altres regio-

Font: ENERDATA a partir d’Observer, Agència
Internacional de l’Energia (en anglès, IEA)
ns donen prioritat als consumidors
d’energia primària.
La progressió pot ser observada a totes les regions i especialment a Europa a partir de la Directiva europea
2006/32/CE sobre l’eﬁciència de l’ús ﬁnal de l’energia i els serveis energètics,
que imposa a tots els països membres
una ﬁta d’estalvi d’energia del 9% al
llarg del període 2008-2016; així com
de la Directiva 2010/31/UE, relativa a
l’eﬁciència energètica dels ediﬁcis (que
representa l’instrument principal per
reduir el consum energètic en ediﬁcis),
i la recent Directiva 2012/27/EU.
Mostra de l’instrument polític dirigit als consumidors ﬁnals és la recent
publicació a Espanya del Reial decret
235/2013, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certiﬁcació de
l’eﬁciència energètica dels ediﬁcis, i que
pretén que la informació sobre el com-
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Figura 8.4. Tendències del consum
energètic (Ktep) del sector residencial a
Espanya

portament energètic d’un habitatge sigui un criteri bàsic a disposició del consumidor a l’hora de comprar o llogar.
8.8. Conclusió

Font: Institut per a la Diversiﬁcació i
l’Estalvi d’Energia (IDAE)

La implementació de les diferents polítiques que promouen l’eﬁciència energètica fa possible que, tot i l’augment
del nombre de llars i de disposar d’un
nivell més alt de confortabilitat, no
s’hagi vist incrementada en el mateix
ordre la demanda energètica (és una
tendència que observem a Espanya i en
l’àmbit mundial).
Les conseqüències ambientals són importants ja que reverteixen en estalvi
d’energia primària i en una reducció
dels impactes ambientals que té la seva
transformació. Els més destacats són
aquells que afecten la qualitat de l’aire
(emissions de CO2, NOx, partícules) i,
per tant, la salut de les persones i contribueixen al canvi climàtic.
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Semàfor del risc viari - Josep Lluís Pedragosa
Estadístiques de sinistralitat
Accidents amb víctimes a les zones urbanes
La xifra en valors absoluts dels accidents amb víctimes a les zones urbanes de Catalunya ha tingut un
increment d’un 4% el 2012 amb relació al 2011. Aquesta variable es mou, des de l’any 2000, entre els
15.000 i els 16.000 accidents a l’any amb alts i baixos relativament minsos que reﬂecteixen un estancament en el nivell accidentogen als carrers. Aquest mateix lleuger increment del 2012 i el general
manteniment del nivell del risc d’accidentalitat es presenta també als carrers de Barcelona capital. Es
troba a faltar un contundent resultat que demostri millores substancials.
Accidents amb víctimes a la carretera
Tant els valors absoluts com els indicadors segons la demograﬁa i segons els quilòmetres recorreguts
pel trànsit, aporten nivells quasi idèntics el 2012 amb relació al 2011, tot i que en aquest cas amb
molts lleugers descensos. No han estat palesos ni uns efectes positius dels esforços preventius dels
responsables ni un descens proporcional a la baixada general de la mobilitat com a conseqüència de la
crisi. Els indicadors més emblemàtics de les situacions de risc a la xarxa viària catalana estan estancats
des del 2005; aquell any presentaven valors absoluts i relatius la meitat que els actuals.
Morts a 30 dies en accident de trànsit
Mai s’hauria de posar el semàfor verd per qualiﬁcar la mortalitat de trànsit mentre siguem testimonis
d’un sol mort en accident de circulació, però el seguiment de valors absoluts i relatius de les xifres de
morts i dels indicadors de mortalitat al nostre àmbit ho permeten fer aquesta vegada, perquè ja són
dotze anys consecutius que les xifres disminueixen i aquesta és un ﬁta històrica de gran valor. Sens
dubte, aquesta dada va lligada a les mesures que des de diferents fonts i vessants han aconseguit que,
dins del mateix o similar ordre de sinistralitat, els efectes de severitat per als usuaris accidentats hagin baixat en la proporció que s’ha aconseguit reduir la velocitat mitjana dels vehicles circulants i les
puntes de velocitat en els trams més perillosos.

Factor humà
Lesivitat dels usuaris ciclistes
Probablement han estat els ciclistes el col·lectiu que més negativament ha patit les conseqüències de
la seva important incorporació als desplaçaments de mobilitat obligada quotidiana, cada vegada amb
més quilometratge i temps d’exposició al risc urbà i interurbà. L’increment d’accidents, víctimes i morts
ciclistes del 2012 ha estat una dada negativa que cal remarcar.
Els altres febles del trànsit
Les lleugeres disminucions generals de les xifres dels atropellaments de vianants i de la participació
dels motoristes i ciclomotoristes com a víctimes d’accidents de trànsit, és una notícia important i positiva que no ha de ser triomfalista perquè té subcol·lectius que encara pateixen increments, com ara la
gent gran atropellada en zones urbanes i els joves motoristes els caps de setmana.
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Mortalitat i accidentalitat dels joves
És una dada molt bona la disminució signiﬁcativa de la presència de la gent jove ﬁns a 35 anys en els
accidents de circulació. I el més nou és que no és només una dada general, sinó que s’estén a les nits
de cap de setmana. A més, aquesta dada és molt més signiﬁcativa en el cas de les dones joves que en
els homes, que continuen essent el sexe més afectat pels accidents (77%).
Riscos laborals viaris
El perﬁl del ciutadà de més risc ja no és tant el jove les nits dels caps de setmana, sinó l’home treballador d’entre 35 i 44 anys entre les 7 i les 20 hores dels dies feiners, la qual cosa vincula de manera
evident els riscos viaris a la jornada laboral de les persones actives. És una gran assignatura pendent
que no encerten a coordinar-la convenientment els responsables d’Interior i Treball. Cal promoure accions preventives eﬁcaces que abordin la disminució dels accidents de trànsit mitjançant la realització
de plans de mobilitat en les empreses per incidir en la prevenció dels accidents in itinere, in labore i en
missió dels treballadors que utilitzen la via pública per als seus desplaçaments.

Factor via
Auditories de seguretat en trams perillosos
Malgrat els estudis sobre l’acumulació d’accidents en punts negres i trams perillosos, es posa en evidència l’existència d’indrets viaris de màxim risc on no s’han establert les fórmules pràctiques d’eliminació
sistemàtica d’aquests riscos infraestructurals, molt probablement per la manca de recursos pressupostaris per abordar solucions. Tanmateix, i simultàniament, els treballs de priorització en les mesures
de correcció que podrien aportar les auditories de seguretat tampoc no han arribat a establir-se d’una
manera sòlida.
Sortides de la via a la xarxa secundària de carreteres locals
Les sortides de la via han estat el patró d’accident interurbà greu més repetit, la qual cosa demostra
la persistència de la pèrdua de control dels conductors accidentats en la utilització amb excés de velocitat a la xarxa de vies locals, que pràcticament totes són mancades de protecció central i calçades
separades. Això desnivella la inseguretat cap a les carreteres secundàries, on ara mateix el nivell de
mortalitat continua essent signiﬁcatiu i preocupant.

Factor vehicle
Riscos inherents a l’envelliment del parc de vehicles
La crisi econòmica general continua presentant el manteniment dels vehicles com a factor d’estalvi, la
qual cosa ha repercutit en la disminució en les vendes de vehicles nous en major proporció que els de
segona mà. No obstant això, tampoc ha incrementat la facturació dels tallers de reparació, cosa que
fa sospitar un envelliment del parc sense especial control de les condicions de seguretat dels vehicles
més antics circulants.
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Noves fonts d’energia
No acaba d’obrir-se al mercat de manera efectiva la disponibilitat de vehicles elèctrics en l’esperat
impuls per la circulació sostenible i segura, que propiciï aspectes que facilitin l’ús generalitzat dels
vehicles que no només permetin entorns urbans més habitables i respirables i que obviïn els fums
d’escapament dels motors d’explosió i de combustió, sinó que moderin d’origen el ritme de la circulació. La fermesa dels projectes no tenen resposta en els grans productors d’automòbils, encara excessivament aferrats al petroli i els seus derivats.

Aspectes socials. Estil de vida i educació viària
Riscos d’accidents greus a les nits de cap de setmana
Malgrat el descens de l’accidentalitat les nits de cap de setmana entre els usuaris de la via pública,
especialment entre els més joves, l’increment en el consum d’alcohol i les festes de botellón són un
mal aliat per a la seguretat viària. Alguns accidents amb diversos joves morts en hores nocturnes o
matineres dels caps de setmana ens obliguen a mantenir l’alerta en aquest factor d’estil de vida que
inﬂueix en la inseguretat viària.
Efectes de l’educació viària a les noves generacions
L’educació viària continua essent una prioritat de les autoritats responsables de la seguretat viària
catalana, tot i que es veuen obligades a realitzar-la mitjançant monitors de la Policia Local i Mossos
d’Esquadra que no deixen de donar un caire de model policial als infants i adolescents receptors dels
missatges, lluny de la fórmula ideal de l’educació viària preventiva, arrelada transversalment als programes formatius i amb consens i participació de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA).
La tasca realitzada ha estat bona, però és especialment il·lusionador que autoescoles i professionals de
l’ensenyament a primària i secundària es basin en els road shows per crear nuclis comarcals de seguretat viària que promouen continuïtat en educació viària escolar a les zones interessades.
Eﬁcàcia de l’assistència als ferits en accident
Les associacions de víctimes d’accidents constitueixen una activa col·laboració amb les autoritats i els
serveis responsables de promoure prevenció i també assistència als ferits en accidents amb un SEM
molt professional. Les opinions sobre els serveis sanitaris de primera assistència són immillorables. El
2012 es va fer un congrés promogut per la Pastoral del Trànsit en què les víctimes i els seus familiars
van ser protagonistes especials.
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Semàfor del risc laboral - Jordi Martínez
Accidents amb baixa-lleus
-10,7 de variació de l’índex d’incidència 2010-2011
Accidents amb baixa-greus
-8,2% de variació de l’índex d’incidència 2010-2011
Accidents amb baixa-mortals
22,3% de variació de l’índex d’incidència 2010-2011
Malalties professionals
0% de variació de l’índex d’incidència 2010-2011
La idea del semàfor en seguretat i salut és veure l’evolució de l’any en curs a l’Observatori
respecte a l’anterior dels indicadors més ﬁables i representatius que, ara per ara, amb la
informació disponible són els índexs d’incidència. Qualsevol variació en ±5% en els accidents es considera zona ambre. Un augment per sobre d’aquest 5% seria zona vermella,
i qualsevol disminució per sota es considera verda.
Pel que fa a les malalties professionals, qualsevol disminució en el percentatge de variació es considera vermell, perquè és àmpliament acceptat que hi ha una infradeclaració
de les malalties professionals. Alguns estudis xifren que només s’està declarant entre el
10% i el 20% de les que realment hi ha; per tant, qualsevol disminució va en detriment
de l’objectiu de fer aﬂorar les que ara no s’estan comunicant per la via laboral i s’estan
atenent en la xarxa sanitària com a malaltia comuna.
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Semàfor del risc per a la salut - Rosa Gispert, Joan MV Pons i Ricard Tresserras

La mortalitat general continua baixant i l’esperança de vida augmenta gràcies a l’evolució favorable
de les causes de mort més freqüents
Continua baixant la mortalitat general i augmenta l’esperança de vida, tant en néixer com als 65
anys. En bona part, això és degut a l’evolució favorable experimentada per les malalties vasculars i el
càncer, que són les causes de mort més freqüents. En aquest sentit, continuen mostrant una evolució
decreixent tant les malalties cerebrovasculars com les isquèmiques del cor en els dos sexes, i el càncer
de pulmó en els homes i el de mama en les dones, que són els càncers més freqüents en cada sexe. Tot i
això, l’any 2011 el càncer va ser la causa que va ocasionar més morts, considerant els dos sexes en conjunt i fent palesa la important càrrega que aquesta malaltia té tant socialment com sanitàriament.

S’estanca l’evolució de la mortalitat per diverses malalties i problemes de salut
És el cas de la mortalitat per trastorns mentals, malalties del sistema nerviós i dels sentits i per causes
externes, tot i que la situació és una mica diferent. En els dos primers casos perquè l’estancament es
produeix després d’una tendència a l’augment en els anys precedents, i perquè són causes de mortalitat que afecten gent gran, i, per tant, més difícils de reduir. En canvi, les causes externes (accidents
i violència) afecten persones relativament joves i, tot i que s’ha arribat a taxes relativament baixes,
s’haurien de considerar factors completament evitables.

El càncer de pulmó en les dones i la dependència d’algunes drogues ara per ara estan lluny de ser
controlats
La mortalitat per càncer de pulmó en les dones mostra una corba ascendent molt marcada. Aquesta
tendència, que ja fa anys que s’evidencia, es manifesta també en altres tipus de càncers relacionats
amb el consum de tabac i fa palès els importants efectes de l’epidèmia de tabaquisme en les dones, que
va començar més tard que en els homes. Aquest fet també es posa de manifest en els indicadors d’inicis
de tractament per dependència de drogues i substàncies nocives, que mostren que tant l’alcohol com
el cànnabis continuen tenint globalment una tendència ascendent.
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Semàfor del risc d’inseguretat a la xarxa - Manel Medina
Seguretat a la xarxa: dispositius mòbils
Encara que la sensació general és que no hi ha hagut molts incidents, la realitat és que els incidents
descoberts han estat greus i, a més, demostren que no hi ha una capacitat real de detectar-los a temps.
Els programes maliciosos, les eines d’explotació de vulnerabilitats, les xarxes organitzades d’ordinadors
contaminats (botnets), els missatges “personalitzats” per enganyar els usuaris, etc., s’han desenvolupat
i soﬁsticat molt, ﬁns al punt que cada cop més resulta difícil evitar esdevenir víctimes seves.
Ordinadors contaminats
S’ha consolidat la tendència a realitzar atacs dirigits a empreses, governs o, ﬁns i tot, individus, la qual
cosa ha provocat una disminució global del nombre d’atacs detectats.
Hauríem de suposar que tots els ordinadors estan contaminats, i si no ho estan és perquè no contenen
o no gestionen informació interessant per als criminals.
La consolidació “empresarial” de les organitzacions criminals que exploten els mecanismes d’atac, que
es desenvolupen en el món submergit o underground, s’ha vist complementada per les aportacions de
grups de recerca ﬁnançats pels governs (exèrcits i serveis d’intel·ligència). En deﬁnitiva, tots intenten
disposar de mecanismes per robar informació “fàcilment” amb una o altra ﬁnalitat, però sempre en
perjudici de les víctimes. Les organitzacions criminals intentaran aconseguir un beneﬁci econòmic
directe i les governamentals descobrir malfactors, però a costa d’atemptar contra la intimitat dels ciutadans o les empreses “d’altres països”.
Fins i tot els fabricants de programari i proveïdors de serveis s’han posat al servei dels governs per
lluitar contra el ciberdelicte, a costa d’introduir mecanismes que atempten contra la privacitat dels
ciutadans.
Mesures de seguretat aplicades a les infraestructures crítiques
S’ha pres consciència del fet que els mecanismes de protecció tradicionals no són prou eﬁcaços, ja que
no coneixem els mètodes (patrons) d’atac emprats actualment pels malfactors, i no els coneixerem ﬁns
d’aquí uns anys. Això ha fet que els responsables de seguretat estiguin començant a aplicar mecanismes preventius contra la instal·lació i execució de programari no validat als ordinadors corporatius o
als sistemes de control industrial.
Tothom se sent víctima potencial d’un atac dirigit i això fa que sigui més fàcil convèncer els usuaris
de la necessitat de renunciar a executar “qualsevol programa” als ordinadors corporatius i, ﬁns i tot,
als privats.
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Pràctiques de seguretat dels usuaris: tecnologia social
Les millores més destacables són la sensibilització contra el robatori de credencials (phishing o el més
soﬁsticat i dirigit spearphishing). Els usuaris comencen a protestar per les pretensions dels serveis de
xarxes socials de compartir dades personals. El concepte de “valorar” o “treure proﬁt” de les dades
personals està cada cop més estès entre els usuaris, que han après a valorar si el beneﬁci que obtenen
a canvi de compartir les dades personals compensa la potencial pèrdua de privacitat.
Els incidents de robatori d’identitat i de credencials de serveis encara es manté considerablement alt,
però aparentment estable, després de l’augment amb els casos del 2011.
La Unió Europea està implantant un protocol per recopilar informació sobre els incidents de robatori de dades personals, en compliment de la nova Directiva de protecció de dades. ENISA serà
l’encarregada de consolidar les estadístiques de les dades recollides per les agències de protecció de
dades nacionals.
Seguretat als telèfons mòbils
Han augmentat els programes maliciosos que provoquen l’enviament de sms prèmium i trucades a
números 90X cars per cobrar de l’usuari a través de l’operador de telecomunicacions.
També comencen a proliferar els programes contaminants que capturen els sms de les entitats ﬁnanceres, que contenen contrasenyes d’un sol ús que permeten als usuaris la conﬁrmació de transaccions
bancàries. Les contrasenyes són enviades als centres de comandament, on poden ser emprades per
conﬁrmar transferències falses sol·licitades per les màﬁes organitzades.
Seguretat dels servidors: el núvol
Continua augmentant el nombre i els mètodes d’atacs a servidors, tant hostatjats localment com els
que són “al núvol”, per modiﬁcar el contingut de les pàgines web introduint-hi programes maliciosos
que s’instal·len al navegador de l’usuari quan aquest es descarrega la pàgina. El robatori de les credencials de l’usuari d’aplicacions de banca virtual o atacs dirigits més especíﬁcs, continuen essent els
objectius prioritaris d’aquests atacs.
La instal·lació dels servidors en proveïdors de núvols d’ordinadors (cloud computing) ha fet que la
recerca de nous mètodes d’atac s’hagi desplaçat cap a aquestes plataformes de servei, per la qual cosa
la seva seguretat està cada cop més compromesa. La Cloud Security Alliance i ENISA treballen en la
deﬁnició dels criteris de qualitat de serveis al núvol que han d’exigir-se per garantir-ne la seguretat.
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Semàfor del risc d’inseguretat ciutadana - Diego Torrente
Seguretat objectiva
Vandalisme (a)
L’índex de prevalença del vandalisme era del 9,1% el 2007 i del 10,0% el 2012. Això vol dir un 9,9%
d’augment en el nombre de catalans que va patir un acte de vandalisme a l’àrea metropolitana de
Barcelona. La dada està a la frontera del color groc i vermell, però com l’evolució és negativa i pitjor
que la de Catalunya, es posa en vermell.
Delinqüència comuna (b)
Tant l’índex de prevalença (que mesura quin percentatge de població està exposat al delicte) com
el d’incidència (que mesura el volum de delictes per càpita) van registrar un augment important. El
primer va passar del 18,2% al 23,2% (un augment del 27,5%) entre el 2007 i el 2012. El segon, es va
disparar del 26,4% al 36,0% (un augment del 36,4%). Malgrat aquest fort increment en el nombre i
l’extensió dels delictes, l’impacte psicològic dels fets (escala de 0 a 10) va baixar del 6,6 al 6,1.
Els delictes contra les persones són els fets que més creixen en volum ja que, pel que fa a prevalença,
van passar d’un 10,8% el 2007 a un 13,5% cinc anys després (un 25% d’augment). Li segueixen les
entrades a domicili, que van augmentar de l’1,6% al 2,8% (un 75% més). Els robatoris en segones
residències van evolucionar del 0,7% a l’1,5%. Malgrat que el nombre absolut de casos no és gran,
l’increment és espectacular (214%). Els vehicles privats van passar del 6,3% el 2007 al 8,3% el 2012,
però les xifres estan en consonància amb la sèrie històrica de l’àrea metropolitana.

Seguretat subjectiva
Seguretat percebuda (c)
Els catalans van valorar la seguretat al municipi en un 5,6 el 2007 i en un 5,9 el 2012 (escala de 0 a
10). El nivell de seguretat al barri era, respectivament, de 6,1 i 6,2. Els resultats són semblants als dels
últims anys i no sembla que hagin d’empitjorar massa amb la crisi econòmica.
Civisme percebut (d)
El civisme percebut al barri va rebre una qualiﬁcació de 6,0 sobre 10 el 2007 i de 5,7 el 2012.

Tolerància
Vers les conductes desviades (e)
El percentatge de fets patits pels ciutadans que les víctimes deﬁneixen com a “delicte” va passar del
81,9% el 2007 al 84,9% el 2012. Això comporta un petit augment de la intolerància del 3,6%.
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Demandes de seguretat
Demandes de seguretat (f)
L’índex de denúncia de delictes a la policia o al jutjat mostra una evolució negativa. L’any 2007 la taxa
de denúncia era del 42,8%, però l’any 2012 aqueta taxa va baixar al 37,7%. Hi ha, doncs, un descens
acusat d’un 13,5%.

Polítiques públiques de seguretat (Catalunya)
Recursos (g)
El pressupost de la Direcció General de la Policia va ser de 868,5 milions d’euros . Va haver-hi un
petit descens de l’1,1% respecte al 2010, però encara és un 4,6% superior a la mitjana del període
2008-2010. En canvi, la plantilla de Mossos va créixer en un 3% (506 mossos més) respecte al 2010,
i un 7,8% respecte al període esmentat. Malgrat tot, l’increment és discret considerant que la mitjana
d’augment és de l’11,2% els últims deu anys. En canvi, el nombre de policies locals va caure un 1,8%.
Les retallades econòmiques, doncs, sembla que afecten més el món local que la Generalitat.
Actuacions (h)
El Departament d’Interior no ha fet públiques les dades estadístiques del 2012 en el moment de tancar
aquesta edició. El semàfor d’aquest apartat i el dels dos següents es fan amb les dades del 2011. El
nombre de fets delictius registrats creix un 1,5%, mentre que les detencions ho fan un 14,5% respecte al
2010. L’augment respecte a la mitjana del període 2008-2010 és del 6,5% i del 12%, respectivament.

Eﬁcàcia (i)
L’any 2011, tant el percentatge de delictes i faltes resolts sobre el total de denúncies, com el nombre
de detencions per cada cent denúncies, registren un increment interanual del 15,4% i del 12,5%, respectivament. Si es compara amb el trienni 2008-2010, l’augment és del 10,3% i del 4,1%.

Eﬁciència (j)
L’any 2011, i respecte a la mitjana del període 2008-2010, els delictes i les faltes resolts per cada mosso/a augmenten un 3,8%; les detencions per cada mosso/a pugen un 1,4%. Els delictes i les faltes
resolts per cada milió d’euros de pressupost creix un 10,7%.
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Fonts: Enquesta de seguretat pública de Catalunya i victimització de Barcelona, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya; Estadístiques anuals del Cos de Mossos d’Esquadra, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya; Anuari estadístic de Catalunya, Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya; i estadístiques del Ministeri de l’Interior.
Nota metodològica: El criteri per determinar el color del semàfor és el següent: Es compara el valor de cada indicador de
l’àrea metropolitana de Barcelona de l’any 2012 amb el valor del 2007. En el cas dels indicadors sobre polítiques de seguretat, la comparació es fa amb la mitjana dels valors del període 2008-2010. El semàfor és verd quan, davant d’una situació
indesitjable per a la seguretat, la diferència de valors és negativa, zero o positiva ﬁns a un 3%. Quan l’augment està entre el
3% i el 10%, el semàfor és groc. Si l’increment és superior al 10%, apareix en vermell. Si el fenomen estudiat és desitjable
per a la seguretat, funciona en sentit invers. Quan un mateix indicador incorpora dimensions i subindicadors diferents, es fa
una valoració de conjunt. En el cas de la delinqüència organitzada i de coll blanc, es fa una valoració conjunta i subjectiva
dels informes consultats.
Notes: Les variables utilitzades per a cada indicador són:
(a) Índex de prevalença de vandalisme.
(b) Índex de prevalença i incidència globals delictiva i de costos econòmics i psicològics per a la víctima.
(c) Nivell de seguretat percebut al municipi i al barri on es viu.
(d) Nivell de civisme percebut al barri on es viu.
(e) Percentatge de fets patits que la víctima deﬁneix com a “delictius”.
(f) Percentatge de persones que contacten amb els Mossos d’Esquadra i índex de denúncia de delictes a la policia o al jutjat.
(g) Pressupost de la Direcció General de Seguretat Ciutadana. Plantilla de Mossos d’Esquadra. Plantilla de Policies Locals.
Policies a Catalunya per cada mil habitants.
(h) Estadístiques de delictes, faltes i detencions dels Mossos d’Esquadra. Les dades són del 2011.
(i) Percentatge de delictes i faltes resolts sobre el total de denúncies. Detencions per cada cent denúncies. Les dades són del
2011.
(j) Delictes i faltes resolts per cada mosso/a. Detencions per cada mosso/a. Delictes i faltes resolts per cada milió d’euros de
pressupost. Les dades són del 2011.
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Semàfor assegurances - Roman Mestres
En aquest semàfor assegurador, s’ha considerat l’evolució dels sinistres i l’import mitjà d’aquests en les modalitats
d’assegurances més esteses: llar, comunitats, comerços i indústria. En aquestes quatre categories podem trobar pòlisses
que cobreixen riscos concrets, com ara incendis i robatoris. Però, com a base de l’estudi, s’han escollit les anomenades
pòlisses multiriscos perquè són les més contractades i les que incorporen un nombre més elevat de cobertures dins
d’una mateixa pòlissa.
No disposem de dades del nombre de sinistres totals, però sí de la seva distribució dins de cada ram i de l’import mitjà
(valoració econòmica del perjudici per part de l’assegurat que la companyia satisfà) que representa cada sinistre, i, per
tant, del percentatge que suposa cada tipus de sinistre sobre el total de les indemnitzacions pagades. Les taules mostren la distribució percentual dels sinistres per cada ram, l’import mitjà satisfet per cada tipologia de sinistre i l’import
que representa el pagat en total per aquella cobertura amb relació al total de les indemnitzacions satisfetes.
Aquestes dades fan referència als sinistres coberts per les companyies asseguradores i queden, doncs, al marge sinistres
o bé no coberts o bé no assegurats. Els sinistres en cas de catàstrofe natural no es tindran en compte en aquest semàfor,
ja que és el Consorci de Compensació d’Assegurances qui hi dóna cobertura.
Les dades estan extretes dels informes 1.243 i 1.292 de l’Análisis técnico de los seguros multirriesgo d’ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones).

Assegurança de multiriscos de la llar
Més del 70% dels sinistres són ocasionats per danys per aigua, vidres i danys elèctrics. Aquests representen més del 52% de l’import total d’indemnitzacions satisfetes per les companyies asseguradores,
i en el seu conjunt tenen un estalvi en el seu cost mitjà per sinistres entorn del 16%. De fet, tots els
sinistres experimenten una disminució similar del seu cost mitjà, excepte els sinistres de responsabilitat civil, els quals incrementen el seu import mitjà en un 14% tot i que el percentatge de sinistres es
redueix respecte a l’any anterior.
Assegurança de multiriscos de comunitats
Més del 90% dels sinistres experimenten un decrement en el seu cost mitjà per sinistre. Destaquen els
sinistres de danys per aigua que suposen més del 53% del total de sinistres i l’import mitjà dels quals
s’ha reduït en un 14%. En sentit contrari, els sinistres de robatori i fenòmens atmosfèrics incrementen
el seu cost mitjà per sinistre; destaquen aquests darrers, que ho fan en un 107% encara que només
representen el 5% del total.
Assegurança de multiriscos de comerços
Comportament unànime dels sinistres en l’assegurança de multiriscos de comerços, en què el cost
mitjà ha baixat de manera molt signiﬁcativa en totes les seves garanties. Destaquen els sinistres per
incendi, que en nombre s’han quadruplicat, i han passat del 2% al 8%, però que han reduït el seu cost
mitjà en un 84%.
Assegurança de multiriscos industrials
Tot i que hi ha diverses tendències en aquest ram, el pes dels sinistres d’incendi amb un increment de
7 punts en percentatge de nombre de sinistres i amb un encariment d’un 28% del seu cost mitjà, fa
que la balança es decanti pel vermell. En conjunt, més del 70% dels sinistres presenten un increment
dels seus costos mitjans. Per contra, destaca la garantia de responsabilitat civil, que experimenta un
lleuger descens, del 15%, en els imports mitjans per sinistre.
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