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Presentació

V

Joan Vallvé i Ribera
President de l’IDES i degà
del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya

Joan Ribó i Casaus
Vicepresident de l’IDES i degà
del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona

ivim en un món canviant i és la natura humana la
qui ens permet adaptar-nos als canvis d’una manera exclusiva.
L’ésser humà és el qui millor s’adapta als canvis d’entre tots els
éssers del regne animal. Els humans som capaços de viure en
deserts, a temperatures gèlides o en indrets inhòspits; no hi ha
uns animals tan poc adaptats al medi com nosaltres. I segurament aquí rau la clau del nostre èxit: la necessitat aguditza l’enginy i d’això els humans sí que en tenim. I és que en el nostre cas,
la selecció natural és matisada pel progrés i, per tant, podem dirigir la nostra evolució com cap altre organisme no ho havia pogut
fer mai. Eudald Carbonell sosté que les característiques més diferenciades de la nostra espècie són la capacitat social i la capacitat tecnològica, i l’una i l’altra van agafades de la mà.
El canvi i l’adaptació han marcat la Història de la Humanitat. Potser el primer canvi fonamental en la trajectòria de vida dels primers homes va ser l’invent de l’agricultura. Aquesta gran innovació va permetre als humans establir-se, formar nuclis de població,
socialitzar-se, culturitzar-se i dedicar part del temps a fer altres
coses a banda de la recerca de menjar.
La Història va anar evolucionant i les formes de relació amb la
terra també, però a l’Edat Mitjana la base de l’economia continuava sent l’agricultura. De fet, no és fins ben entrat el segle
XVIII que es produeix una segona gran innovació que ho canvia
tot: la Revolució Industrial. Amb aquest salt augmenta la demografia, creixen les ciutats, les relacions de poder es modifiquen i
apareixen nous conceptes com la llibertat, la igualtat i la fraternitat, naixerà el moviment obrer, milloraran els transports, etc.
Sembla, doncs, que els grans avenços tecnològics han estat fonamentals pels grans avenços socials i culturals de la Humanitat.
Avui, superada de molt l’etapa industrial, ens trobem en un món
de canvi constant. Si alguna cosa defineix el temps que ens ha
tocat viure és, precisament, el canvi. La revolució cientificotècnica ha impactat de manera brutal en els sistemes de vida i la socialització d’objectes, instruments i màquines van millorant les condicions de vida. Aquest fet és innegable: al nostre país, qui no té
telèfon mòbil?, qui no té televisió?, qui no té cotxe? Només una
minoria no disposa d’aquestes comoditats, cosa que era impensable als inicis de la Revolució Industrial, quan només un nombre
reduït de burgesos disposava d’alguns avantatges tecnològics.
Es pot dir que hem passat d’una economia basada en productes,
en quelcom tangible, a una economia en la qual qualsevol perso-
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na pot generar riquesa en qualsevol lloc. En aquest escenari, la
innovació, la imaginació i l’enginy es converteixen en el motor
econòmic.
Nosaltres, l’IDES i els col·legis d’enginyers i enginyers tècnics,
estem convençuts, com deia Charles Chaplin a El gran dictador,
que la ciència i el progrés poden conduir a la felicitat dels éssers
humans. Aquesta idea molt present des del temps de la Il·lustració marca el rumb de la nostra activitat diària. Tanmateix, l’esdevenir de la Història ha demostrat que qualsevol avenç tecnològic
té saldos positius i saldos negatius en el balanç de la incidència
sobre l’ésser humà. Per això cal apostar per la innovació sense
perdre mai de vista la seguretat.
Darrere d’aquestes lletres trobareu reflexions entorn de quines
són les innovacions més interessants en el camp de la seguretat i
d’altres sobre com innovar amb seguretat en diversos àmbits com
l’energia, la mobilitat, les infraestructures, l’economia, la comunicació, la tecnologia, la salut, el medi ambient...
Un Informe amb una trajectòria tan llarga com aquest també ha
d’anar evolucionant, progressant, adaptant-se als nous temps per
mantenir la qualitat i el rigor que se li reclama. En aquest sentit,
estem molt satisfets de poder presentar-vos el nou director de
l’Observatori del Risc: el Sr. Josep Maria Rovira i Vilanova, que
amb la seva empenta i voluntat ha liderat aquest projecte que culmina amb la publicació de l’Informe que teniu a les mans.
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Veureu que l’estructura de l’Informe ha estat millorada sensiblement; així, trobareu unes primeres reflexions entorn de la innovació i la seguretat de la mà, primer, del director de l’Observatori i, després, de Joan Majó. Seguidament trobareu trenta capítols
repartits en cinc blocs temàtics: Innovació en la seguretat de les
instal·lacions energètiques, Innovació en mobilitat i seguretat viària, Innovació i seguretat a l’empresa, la indústria i el treball,
Innovació en la seguretat de les infraestructures i la tecnologia,
Innovació en els àmbits social, ambiental i de salut. Finalment,
com cada any, trobareu al final del llibre el Semàfor del Risc que
sintetitza, a mode de titulars, alguns dels Indicadors del Risc que
es publiquen al web de l’IDES exclusivament (http://www.seguretat.org/ides/ca/senyals-risc).
No podem acabar sense agrair la confiança de les empreses i entitats patrocinadores i col·laboradores, així com l’esforç i la dedicació de les persones que signen els articles que trobareu a continuació. La seva feina realitzada desinteressadament desperta
curiositats, informa rigorosament i motiva l’intel·lecte.
Estem segurs que gaudireu amb la lectura d’aquest dotzè Informe
de l’Observatori del Risc.
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La visió del director

Josep Maria Rovira
i Vilanova
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, i vocal del Comitè
organitzador de Barcelona Meeting
Point.

I

nnovació i seguretat és el títol que hem elegit per aquest
dotzè Informe de l’Observatori del Risc i el que trobareu al llarg
de les pàgines d’aquest llibre són una sèrie de reflexions entorn
d’aquests dos conceptes.
Recollint el raonament que han fet el Sr. Vallvé i el Sr. Ribó, entenem la innovació com un element clau del canvi necessari i una
aposta de futur per a l’activació econòmica i empresarial del país.
En aquesta línia, avaluem la innovació en un sentit ampli, no
només en recerca i desenvolupament. Per dir-ho d’una altra
manera, entenem la innovació com qualsevol canvi que generi
valor, que aporti un canvi positiu que ajudi a augmentar la competitivitat de les empreses i del país. En el context de crisi econòmica que estem vivint és més necessari que mai donar ales a la
innovació i ser capaços d’augmentar la competitivitat de les nostres empreses, productes i serveis.
Joan Majó afirma en el capítol que segueix que “no hi ha progrés sense canvi”, però “com que no és segur que tot canvi vagi
en la bona direcció, el canvi sempre comporta risc i, en conseqüència, el risc forma part del progrés”. Així doncs, la innovació
és un procés molt arriscat ja que s’hi impliquen molts recursos i
es treballa sense experiències prèvies; de manera que el risc de
fracàs és elevat. Per tant, hem d’acceptar que el progrés i la
innovació no només produeixen beneficis, sinó que (igual que
molts medicaments) també provoquen efectes secundaris.
Tanmateix, si bé és cert que innovar no assegura l’èxit, també és
cert que no innovar garanteix el fracàs.
Apareix en aquest punt el segon concepte clau del nostre discurs:
la seguretat entesa com la resposta a problemàtiques actuals
entorn del risc des de la tecnologia, el coneixement i la conscienciació en diferents àmbits. És necessari innovar en productes i en
processos sense perdre mai de vista la seguretat. Cal innovar de
manera segura i treballar amb el màxim de coneixements per
poder preveure quins riscos poden aparèixer i intentar evitar-los
i, quan això no és possible, valorar-los i minimitzar-los.
En les pàgines següents trobareu molta informació sobre innovació en seguretat en molts i diversos àmbits. Per facilitar-ne la lectura, hem agrupat els capítols en cinc blocs dels quals esmentaré
algunes idees clau:
Bloc 1. Innovació en la seguretat de les instal·lacions energètiques
Algú pot pensar que les grans revolucions en innovació venen de
la mà de les tecnologies de la informació i la comunicació, i, pos-
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siblement, això sigui cert; tanmateix, també és cert que la revolució energètica encara no està acabada i que la utilització de
nous combustibles i nous desenvolupaments tècnics en aquesta
àrea canvien i canviaran el panorama energètic mundial. De fet,
Jordi Dolader sosté que sembla inevitable un canvi de model i,
lògicament, l’acceptació de tots els riscos que sense cap dubte
això comporta, adduint que els beneficis que s’obtindran compensaran els maldecaps dels canvis.
En aquest sentit, com algun dels autors manifesta, cada vegada es fa més evident que el sistema energètic que hem estat
utilitzant no pot continuar; per això les empreses del sector
energètic inverteixen molts recursos en R+D+I per assolir
ambiciosos objectius de millora en l’eficiència, l’estalvi
energètic, la qualitat i la seguretat. En el futur, el consumidor
serà un element fonamental del funcionament d’un sistema
elèctric basat en la descentralització de la generació i eficiència en el consum, i, en conseqüència, hem de reforçar la seguretat de l’usuari en els nous processos del futur. Per tot això,
caldrà esmerçar nous esforços en la pedagogia i la sensibilització.
Bloc 2. Innovació en mobilitat i seguretat viària
Un altre camp en el qual s’ha innovat molt és el de la mobilitat
i la seguretat viària. Sens dubte, el transport elèctric serà una de
les claus per al desenvolupament sostenible de les ciutats
intel·ligents futures, però ara per ara encara estem a mig camí
d’aquesta mobilitat del futur.
–10–

Mentrestant, hom constata gran quantitat d’innovacions en el
camp de la seguretat en el vehicle (sistema d’avís de canvi de
carril, control de punts cecs, assistent de manteniment de carril,
control adaptatiu de velocitat de creuer, sistemes de visió nocturna, etc.), a la via (models de sensorització i avaluació del risc
d’accident en temps real, nous serveis d’interacció infraestructura-vehicle i interacció vehicle-vehicle, etc.) i, fins i tot, en l’educació de la persona.
Bloc 3. Innovació i seguretat a l’empresa, la indústria i el treball
En aquest bloc ens centrem a respondre les motivacions que
tenen (o haurien de tenir) les empreses per innovar. Òbviament,
el primer motiu seria oferir productes, processos o serveis amb
més bones prestacions, la qual cosa faria augmentar-ne el valor,
i el segon motiu seria, evidentment, produir-los amb menys
recursos.
Quan parlem de seguretat, però, els beneficis de la innovació, de
la millora continuada, no sempre són tan clars com en altres
àmbits com el de la qualitat, per exemple. Per això, en algun
dels capítols es posa de manifest que, mentre el cost de la noseguretat no sigui assumit per tots els agents de la cadena de
valor de la seguretat industrial, hi ha d’haver un control rigorós
per evitar que s’aposti pel preu més baix més que per la qualitat. Aquesta afirmació en el context econòmic actual és especialment rellevant.
Cal que incorporem a cada projecte, a cada activitat, a cada
tasca desenvolupada en el món laboral, un sistema de control de
riscos adequat, que potser no els evitarà del tot, però ens permetrà conèixer-los, avaluar-los i minimitzar-los.
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Bloc 4. Innovació en la seguretat de les infraestructures i la tecnologia
La situació actual fa imprescindible repensar les infraestructures
existents en el sentit d’adaptar-les a la nova situació i aplicar-hi
les noves tecnologies per tal de millorar-ne la resposta davant de
situacions extremes. Amb l’economia actual, pel que fa a les infraestructures cal, com diu algun expert, poca inversió i molta imaginació.
Les xarxes de comunicacions i sistemes d’informació són tan
rellevants per a la nostra societat que la seva fiabilitat i seguretat són bàsiques, tant si són per a usuaris domèstics, processos
industrials o sistemes de control d’infraestructures crítiques. Cal
constatar, però, que la seguretat informàtica gairebé sempre va
a remolc de les innovacions més o menys malicioses dels atacants a la xarxa; en aquest sentit, trobareu algun capítol en què
se’ns expliquen els trets més significatius dels últims atacs
informàtics.
Bloc 5. Innovació en els àmbits social, ambiental i de salut
Quan pronunciem la paraula innovació, la primera idea que ens
ve al cap és la innovació tecnològica. Tanmateix, si ens hi fixem
bé, probablement la innovació sigui molt més social que tecnològica ja que impacta en la societat, és a dir, satisfà necessitats de grups humans i soluciona problemes per millorar la
situació, la condició i la qualitat de vida de les persones i del
medi ambient.
Però, tal com es manifesta en algun article, potser “mai com ara
ha calgut fer un esforç d’innovació social, de cooperació, d’adequació i de millora dels serveis socials com el que cal fer ara i
aquest pot ser el millor moment per plantejar-se un esforç de
desenvolupament i adequació dels serveis socials locals a l’altura
de les demandes socials que se li plantegen”.
Cal que les administracions públiques estimulin i comprenguin
l’emprenedoria i les persones que s’arrisquen a imaginar, a inventar, a canviar, a millorar.... i hi donin suport. Ben segur, ens trobem en un moment en el qual al sector públic en general se li
demana fer més amb menys recursos, la qual cosa dificulta la
tasca esmentada si ens encallem en els models de gestió administrativa existents. Cal que la societat civil, el sector públic i el sector privat estableixin una xarxa relacional d’agents per tal d’aconseguir augmentar de manera eficient i consensuada la seguretat
en tots els àmbits possibles de la vida. En aquest nou model,
l’Administració ha d’assumir el paper de lideratge i ser útil per
ordenar prioritats, legitimar accions, assignar recursos... En definitiva, vetllar per l’interès general. Cal que les nostres motivacions (les de tots) no es moguin només en el curt termini.
El risc creix amb la renda ja que s’introdueixen noves fonts de
perill que proporcionen més utilitats, certament, però també més
riscos. Avui en dia ja sabem que els factors productius també són
creadors de danys i que potser la producció de béns és igual de
gran que la producció de mals. Els riscos i els conflictes, però, no
s’han de comprendre com a efectes col·laterals o secundaris del
procés productiu, sinó al contrari: són elements propis i inherents
a aquest procés, els quals s’han de combatre des de dins del procés, des de la gestació. En aquest sentit, és obvi que qualsevol
innovació del tipus que sigui ha de tenir present la seguretat.
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D’altra banda, sembla evident que la font fonamental del creixement econòmic dels països és el progrés tecnològic, però ja hem
dit que aquest no és pas innocu. La innovació té llum verda, però
aquesta innovació no pot tirar endavant amb garanties de seguretat sense la cautela i les simulacions en el major nombre d’escenaris possibles.
Tornant al principi i a mode de breu reflexió, conclourem dient
que només construirem el futur si innovem i ja hem dit que la
innovació comporta riscos, riscos que haurem d’assumir.
Actualment, a diferència del passat, la societat entén el coneixement com una nova eina de l’economia que, per tant, té un valor
econòmic. El nostre és un món incert, que canvia cada dia, que
s’inventa a cada moment; per això cal introduir una cultura que
sigui capaç d’assumir i minimitzar els riscos que inseparablement
apareixen amb la innovació i la recerca.
Abans d’acabar, volem remarcar algunes idees clau del que podria
ser el decàleg de la innovació i la seguretat.
1. El fet d’innovar no assegura l’èxit, però no innovar garanteix
el fracàs.
2. La innovació és un potent motor econòmic que té efectes
col·laterals (tant positius com negatius). Apostar per la seguretat en la innovació minimitza els efectes negatius i en potencia els positius.

–12–

3. L’aplicabilitat i la seguretat han de ser elements embrionaris
de qualsevol projecte d’innovació per assegurar-ne la rendibilitat.
4. Cal incorporar un sistema de control de riscos a cada projecte
d’innovació.
5. El desenvolupament del marc legal vinculat a les innovacions
hauria d’accelerar els seus tempos per garantir la seguretat
dels usuaris davant de les noves propostes.
6. Cal un paper més actiu de les administracions per establir una
xarxa relacional d’agents (societat civil, sector públic i sector
privat) que promoguin un entorn favorable i segur per al
desenvolupament innovador del nostre país.
7. La interdependència i la interacció entre el mercat, l’estat i la
societat civil és la peça clau, també, per al desenvolupament
de la innovació social.
8. Ara, més que mai, cal fer un esforç en innovació social, de
cooperació i de millora de serveis que respongui a les demandes actuals i enfocada a minvar el risc de ruptura social.
9. Hi ha una tendència creixent en polítiques socials i de prevenció que implica un canvi del sistema i dóna una major responsabilitat individual de cara a salvaguardar la seguretat i el
benestar col·lectiu.
10.La innovació ha d’arribar, també, als canvis organitzatius que
facin que els productes i serveis siguin més assequibles econòmicament i estalviïn temps als usuaris.
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Innovació i seguretat.
Una reflexió paradoxal

Joan Majó
Nascut a Mataró el 1939, és casat i té sis
fills. Doctor enginyer industrial per la
UPC. Va ampliar estudis amb estades a
Grenoble, París i Nova York. Té el títol
d’Ingénieur Européen atorgat per la
FEANI (Federació Europea d’Enginyers).
El 1963 va fundar Telesincro SA i en va
ser president; aquesta és la primera
empresa que va dissenyar i fabricar
ordinadors a Espanya. Als anys setanta
va ser degà del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya i president del
Consejo de Colegios en l’àmbit espanyol. Va ser alcalde de Mataró, i director
general i després ministre d’Indústria
en el segon govern de Felipe González.
Van ser els anys de la reconversió industrial, del Plan Electrónico e Informático i
de la preparació de l’entrada d’Espanya
a la CEE (anys vuitanta). Després va ser
president d’Olivetti Espanya. Va ser
membre del COOB i president de NISA,
l’empresa que va construir la Vila Olímpica. També va ser conseiller hors-class
de la Comissió Europea en l’àrea de Telecomunicacions i Informàtica, president
del WG Information Society Forum
(Brussel·les) i president de l’European
Institut for the Media (Düsseldorf)
durant els anys noranta. L’any 2000 va
presidir el comitè per a l’avaluació de la
política europea de recerca i d’innovació i la comissió promotora del sincrotró
Alba a Catalunya. Durant la dècada del
2000 ha estat president de la societat
BCN 22@ i després director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
Actualment és vicepresident de la Fundació Jaume Bofill i president del Cercle
per al Coneixement. És president de
Baolab, empresa pionera en l’àrea de la
nanoelectrònica i les comunicacions.
També és acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona,
membre del Grup de Reflexió d’Alt
Nivell sobre el futur de la UE, membre
del CAREC (Consell Assessor del Govern
català) i del Consell Assessor de l’Hàbitat Urbà i la Sostenibilitat. És autor de
Xips, cables i poder (Ed. Planeta / ProaUOC, 1997), No m’ho crec (Ed. La Magrana / RBA, 2009), Després de tocar fons
(Ed.La Magrana / RBA,2010) i Luz al final
del túnel (Ed. RBA, 2011).

D

esenvolupar seriosament un petit discurs conceptual amb aquest títol és menys senzill del que sembla, almenys per
a mi. Però és el que se m’ha proposat i jo ho he acceptat com un
repte. Penso que és un títol paradoxal, ja que innovació i seguretat
són dues paraules que, d’entrada, són contradictòries, però que
pel bé de tots hem d’aconseguir fer compatibles, almenys jo m’ho
proposo. El títol podria anunciar, alhora, diverses intencions.
Explico les meves a través de dues frases, també paradoxals, que
estaran presents al llarg de tot l’article. La primera: Tot impuls a la
innovació comporta una disminució de la seguretat però, d’altra
banda, hi ha moltes innovacions que tenen com a primer objectiu
l’augment de la seguretat. I la segona: En tots els processos innovadors la seguretat ha de ser una de les variables a considerar,
però la por al risc no hauria de matar mai la innovació.
Voldria fer, en primer lloc, una reflexió referida a la innovació en
general, és a dir, en tots els àmbits de la vida; i, en segon lloc,
centrar-me més en les innovacions tecnològiques.
Massa sovint s’entén, erròniament, la innovació només com a
conseqüència d’un canvi tecnològic, i aquesta és només una part
de la innovació. La innovació és quelcom que ha d’estar present
en totes les activitats humanes, i cada vegada més en àrees com
la política, l’economia o les relacions socials. Per això és bo no
reduir voluntàriament el camp de la reflexió. Faré, però, en una
segona part, algunes referències directes a la imprescindible integració de les consideracions de seguretat en els processos innovadors derivats dels coneixements científics i el progrés tècnic.

Innovar suposa augmentar el risc
El risc és inherent a tota activitat humana, però normalment és
superior en una activitat innovadora. No hi ha cap dubte que el
risc va associat al desconeixement i, per tant, la millor manera de
disminuir-lo és augmentant la comprensió d’un fenomen (a priori) o augmentant el coneixement dels seus resultats (a posteriori). M’explico. Si estic davant d’un procés, d’un fenomen, d’una
situació, tant si es tracta de quelcom que és natural, com tecnològic o social, la manera de disminuir el risc és disminuint la incertesa. Hi ha dos camins per fer-ho, que jo anomeno augmentar el
coneixement científic o augmentar el coneixement estadístic. Tots
dos ens porten a millorar la nostra capacitat de previsió. Com
més bé es conegui i es comprengui la naturalesa d’un fenomen,
els principis científics en què es basa i les cadenes de causalitat
que conté, més propers estarem a poder explicar què passarà en
cada circumstància i podrem evitar les conseqüències no volgudes. Però també podrem millorar la capacitat de previsió si conei-
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xem bé quines han estat les conseqüències que s’han observat en
situacions anteriors; per tant, podrem preveure què passarà encara que no es pugui explicar per què passarà.
És clar que la “qualitat” d’aquests dos tipus de coneixement no és la
mateixa, però tots dos ens són molt útils i no podem pas prescindirne de cap. Conèixer el perquè dóna molta més seguretat en les previsions, ja que disminueix gairebé del tot la incertesa. Però molt
sovint les previsions basades en unes bones correlacions de dades
estadístiques ens permeten evitar suficientment les conseqüències
dels fenòmens abans de saber explicar-los. A més d’això, aquestes
correlacions moltes vegades són les que donen pistes per iniciar una
bona recerca que ens porti a trobar les explicacions que encara no
tenim. En molts dels avenços de la sanitat, les correlacions estadístiques en grups de malalts han estat molt útils des de fa temps.
Qualsevol procés d’innovació suposa fer coses noves o fer les
mateixes d’una manera nova. Si no hi ha novetat, no hi ha innovació, i la novetat augmenta la incertesa ja que no tenim la
referència del que ha passat en casos anteriors, perquè no són
iguals. Quan entrem en un procés innovador, abandonem
voluntàriament l’ajut que ens donaria el coneixement dels antecedents per a la previsió, i iniciem un procés d’experimentació;
procés que, per la seva naturalesa, augmenta el risc. És per això
que puc acabar aquest primer punt dient: Com més innovació,
més risc. Ho diré amb paraules més planeres: Si no voleu córrer
cap risc, no sortiu de les rutines que ja sapigueu que són segures.

–14–

Per avançar, cal acceptar un cert nivell de risc
L’actitud que reflecteix el final de l’anterior paràgraf, pot ser bona
en alguns casos però jo sóc dels que creu que, en general, és molt
equivocada ja que paralitza el progrés. No hi ha progrés sense
canvi. El canvi pot ser fruit de l’atzar o pot ser intencionat, però
és imprescindible. I com que no és segur que tot canvi vagi en la
bona direcció, el canvi sempre comporta risc i, en conseqüència,
el risc forma part del progrés.
Si al llarg dels mil·lennis no hi hagués hagut innovacions (en biologia en diuen mutacions, és a dir, errors de lectura en el procés
de transmissió del codi genètic durant la reproducció), l’única
vida que existiria a la Terra seria la dels organismes inicials. No
sé imaginar com seria el planeta, però sé que nosaltres no hi seríem, com tampoc hi serien els milers i milers d’espècies vegetals o
animals que coneixem. Sense innovació no hi hauria evolució.
Això no vol pas dir, ni de bon tros, que tota mutació hagi anat en
la bona direcció. La immensa majoria no han arribat a consolidarse o han estat escombrades per la selecció natural, és a dir, han
estat un fracàs de l’evolució.
Això que ha passat en l’evolució natural, passa igualment en els
processos de canvi derivats de la intel·ligència i la voluntat humanes. Si el canvi es dissenya a partir d’un bon coneixement de propietats útils descobertes en algun objecte o en algun procés de la
naturalesa, com passa en la innovació basada en la recerca científica, el risc es pot preveure, però sempre estem exposats als “efectes secundaris” o “col·laterals”. Pot passar, i de fet passa sovint, que
aquests efectes siguin negatius i més importants que els beneficis
buscats i obtinguts amb el canvi. Això ens obligarà a abandonar el
camí iniciat. En altres ocasions, l’experimentació té per objecte
anar provant de manera continuada, i en bona part a l’atzar, nous
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elements o procediments per veure si algun d’ells ens acosta o ens
porta a l’objectiu buscat. Es tracta de la innovació basada en la prova i l’error. Amb una gran freqüència, els processos d’innovació
comporten les dues aproximacions. Però en tots els casos el risc hi
és, com fa tants anys va descobrir l’aprenent de bruixot.
Innovació tecnològica i seguretat
Aquests darrers dos segles s’ha accelerat extraordinàriament el
procés d’innovació a causa dels resultats de la recerca científica i
del progrés tecnològic que se n’ha derivat. El món i les nostres
vides han canviat radicalment cada trenta o quaranta anys, i la
nostra capacitat per imaginar i posar en pràctica coses noves s’ha
fet molt gran. Els beneficis que aquest progrés tecnològic ens ha
aportat són difícils de mesurar, però també ho són algunes de les
seves conseqüències negatives. Som capaços de desplaçar-nos per
terra, mar o aire; de generar energies artificials; de comunicarnos a través d’ones o de cables; de controlar les malalties o de
trasplantar els nostres òrgans. Però també hem provocat catàstrofes com mai no havíem vist; catàstrofes que han destruït moltes
vides humanes i que han agredit fortament el planeta. L’espècie
humana s’ha convertit en l’espècie més poderosa de tota l’evolució, i també en la més perillosa.
Algunes de les catàstrofes que hem patit són el resultat de fenòmens naturals (terratrèmols, tsunamis, erupcions volcàniques,
huracans...), però la realitat és que una part molt important de
les víctimes han estat provocades per causes derivades de l’aplicació dels invents humans. Malauradament, la majoria d’aquestes víctimes han estat provocades voluntàriament per decisions
humanes, molt especialment les relacionades amb les guerres i la
destrucció de l’hàbitat natural. Altres han estat la conseqüència
d’accidents no previstos (naufragis, accidents d’aviació, explosions en centrals d’energia, accidents de trànsit...) fruit d’una
insuficient seguretat de les noves tecnologies, dels nous processos
o dels nous aparells que hem desenvolupat.
Aquesta realitat ha fet créixer molt la preocupació per la utilització de noves descobertes o nous invents en aplicacions que poden
tenir efectes no volguts, i en alguns casos han suposat la renúncia a la seva posada en pràctica. La voluntat de poder utilitzar al
màxim totes les noves potencialitats tecnològiques ha obligat a
introduir consideracions de seguretat en tots els processos innovadors, cosa que s’ha fet a través de molts camins que alhora
suposen molta innovació!
Suposo que al llarg d’aquest informe es parlarà molt d’alguns
d’ells. Jo, ara, només voldria fer un ràpid esment a dos metodologies que s’utilitzen de manera cada vegada més generalitzada i
que tenen elements molt innovadors.
Els protocols de validació
En cada un dels camps de la ciència i la tecnologia s’han establert
una sèrie de protocols molt rígids per tal de validar —i per tant,
permetre— la utilització d’una nova tecnologia. En la majoria dels
casos es tracta de novetats posades a disposició dels consumidors
(aliments, aparells domèstics, vehicles privats, fàrmacs...). En
aquests casos, la validació és imprescindible com a pas previ a la
comercialització del nou producte o a la introducció del nou procediment. És bastant corrent que la validació no suposi un certificat de seguretat absoluta (que en realitat no existeix), sinó la clas-
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sificació del producte en diferents “nivells de seguretat”. Un cop
establertes les especificacions de cada nivell, s’estableix un nivell
mínim per obtenir el permís d’entrada al mercat i es dóna al consumidor la informació suficient per poder escollir nivells superiors, d’acord amb els seus desitjos i les seves possibilitats.
En altres casos, quan es tracta de productes tecnològics complexos
i crítics (grans instal·lacions energètiques, fàbriques, aeronaus,
vaixells...) que representen un risc potencial per a moltes persones, els protocols a través dels quals es validen les tecnologies són
molt més complexos i més exigents ja que s’intenta acostar-se al
“risc zero” (cosa que, repeteixo, no existeix). Va ser una novetat, i
suposo que continua utilitzant-se, el protocol que va definir la
NASA a principis dels anys noranta com a TRL (de l’anglès Technology Readiness Levels), que estableix nou “passos” que s’han de
complir seqüencialment per tal que una innovació passi del laboratori a la utilització lliure o, segons de què es tracti, a la producció en sèrie. De manera similar, la majoria de governs, o les organitzacions internacionals, han establert uns protocols imprescindibles que permetin que el descobriment al laboratori d’una nova
molècula amb propietats terapèutiques pugui acabar convertint-se
en la comercialització d’un nou fàrmac.
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La simulació
Com deia al principi de l’article, per reduir al màxim el risc en la
utilització d’un nou producte, cal augmentar el coneixement de
quin serà el seu comportament en multitud de circumstàncies
diverses. Com més antic sigui, més conegut és. Si es tracta d’un
producte innovador, falta aquest coneixement, i el camí per obtenir-lo ha estat tradicionalment construir un prototip i fer-lo servir
en un gran nombre d’experimentacions. Això és costós i llarg, i en
alguns casos impossible (no es pot construir un prototip d’una
nova central nuclear i provocar un tsunami al seu costat...).
Per això, aprofitant la potència de les noves eines informàtiques,
cada vegada es recorre més a la simulació. Aquesta metodologia
permet experimentar no sobre un prototip, sinó sobre un model.
Es tracta de construir un model matemàtic i fer les proves sobre ell,
modificant les constants internes o variant les condicions de l’entorn, per estudiar les “respostes” del model. És evident que la bondat d’aquest procés depèn, sobretot, de la capacitat de construir el
model, és a dir, de la comprensió plena de tots els fenòmens que
hi tenen lloc, de la complexitat de les relacions entre ells i de la
possibilitat d’una formulació matemàtica d’aquesta complexitat.
No cal dir que la simulació és un dels camins més plens d’esperança per fer compatibles, a un cost raonable, innovació i seguretat, ja que permet tenir ple coneixement del comportament d’un
nou producte abans que existeixi o d’un nou procés abans d’adoptar-lo. Permet experimentar el comportament d’una cosa nova
sense necessitat que existeixi. I exigeix un profund coneixement
dels fenòmens físics i químics que hi actuen, una gran capacitat
de modelització matemàtica i una gran expertesa informàtica,
però elimina la necessitat de construir prototips (normalment
se’n destrueixen uns quants i s’han de modificar d’altres) i permet
anar retocant el disseny tot modificant el model. Crec que la
simulació serà una manera d’anar combinant de forma més
intensa i profitosa el que jo en deia, a l’inici de l’article, el coneixement científic i el coneixement estadístic, i així es farà més i més
compatible la innovació amb la reducció de risc.
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1.

Innovació
en la seguretat
de les instal·lacions
energètiques
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INNOVACIÓ EN LA SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES

1.1.
El risc energètic

Jordi Dolader
És enginyer industrial per la UPC i
diplomat PDG per l’IESE de la Universitat de Navarra. Tota la seva carrera
professional ha estat lligada a la
indústria energètica i és un expert en
política energètica i regulació. Actualment és president del Comitè Executiu d’AF Mercados EMI, SA i conseller
independent a Griñó Ecològic, SA.
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Des d’abril del 1999 al juny del 2005
va ser membre del Consell de la
Comissió Nacional d’Energia (CNE).
Va col·laborar amb la Comissió Europea (2000-2005) 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.
Del 1992 al 1998 va ser vicepresident
d’Edenor (Buenos Aires, Argentina) i
entre el 1973 i el 1992 va treballar a
l’empresa de distribució d’energia
elèctrica Enher.

1.1.1. Introducció
Vivim moments de canvis històrics. La fins ara acceptada
estabilitat del sector energètic
en què el paradigma ha estat el
d’establir i portar a terme una
estratègia de llarg termini s’ha
vist abocada a viure la més
crua realitat del curt termini, i
ara ja no hi ha espai per a la
prospectiva i la previsibilitat
d’una planificació vinculant; al
contrari, cada dia veiem com
es plantegen modificacions i
propostes de canvis de model
com a única i darrera possibilitat de sortir de l’atzucac.
Sembla inevitable un canvi de
model i, lògicament, l’acceptació de tots els riscos que sense
cap dubte això comporta, adduint que els beneficis que
s’obtindran compensaran els
maldecaps dels canvis. Si es
vol mantenir una política
energètica basada més en
energies renovables i menys en
hidrocarburs, caldrà introduir
importants canvis regulatoris.
Tractarem d’aclarir una mica
aquesta paradoxa.
1.1.2. Definicions de política
energètica i regulació
Hi ha una confusió molt generalitzada sobre la política
energètica i la seva regulació
per la qual es barregen ambdós conceptes i semblen formar part d’un tot indivisible.
D’una banda, per política energètica s’entén, generalment,
l’opció que un determinat
govern o estat realitza respecte a les fonts primàries del seu

abastament o respecte a l’estructura de propietat dels seus
agents. De l’opció de les fonts
primàries se’n deriva l’anomenada combinació energètica. I
de les diferents opcions relatives a l’estructura de la propietat, se’n deriva el rol que l’estat es reserva per a si, així com
la governança del propi sector.
Exemples extrems de política
energètica a Europa poden ser
el parc electronuclear francès
gestionat per l’empresa pública EdF o la participació del
carbó nacional i les seves empreses privades verticalment
integrades del cas alemany.
Espanya ha tingut diverses polítiques i ha passat a un model
basat en empreses privades,
resultat de la privatització total d’Endesa; la resta ja era privat a l’inici i amb una combinació basada en cicles combinats de turbines de gas natural
que després va virar a una discriminació positiva cap a les
energies d’origen renovable.
D’altra banda, per regulació
s’ha d’entendre el cos normatiu que desenvolupa adequadament la política energètica
fixada per l’Executiu i el Legislatiu. La política energètica,
doncs, antecedeix la seva regulació i no es pot dur a terme
una bona regulació si no es
disposa d’una ben elaborada,
completa i explícita política
energètica. La tendència secular de no explicitar adequadament la política energètica i,
per tant, de desenvolupar-la a
través d’una regulació caòtica,
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té un exemple paradigmàtic a
Espanya. Els agents que
desenvolupen la política energètica i la regulació són, respectivament, el Parlament,
segons el Govern de l’Estat
espanyol, i el regulador independent, que en el cas espanyol és la Comissió Nacional
d’Energia (CNE). És preocupant l’avantprojecte de concentració dels òrgans reguladors independents sota l’òrbita de la Comissió Nacional de
la Competència (CNC) que,
d’una banda, barreja la regulació ex post, típica de la funció
de la CNC, amb la regulació ex
ante de la majoria dels reguladors de mercats sectorials,
entre els quals hi ha el de l’energia. A més, aquest avantprojecte transfereix competències, fins ara residents a la
CNE, al Ministeri d’Indústria,
Energia i Comerç, la qual cosa,
a més de ser contrària a la lletra i l’esperit de la directiva
vigent, resultarà poc pràctica
(o, fins i tot, impossible) per
l’especificitat i el volum de
recursos de què l’Administració central no disposa.
1.1.3. Normativa europea
i compromisos de l’OCDE
Amb més de quaranta anys
d’existència, l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) —
agència que pertany a l’OCDE
de la qual Espanya és membre
de ple dret— és la guardiana
que es compleixin les reserves
estratègiques de petroli. Com
a conseqüència de la primera
crisi del petroli del 1973, l’OCDE va decidir que els seus
membres subscrivissin de
manera vinculant l’obligació
de mantenir unes reserves
mínimes de noranta dies del
seu consum de petroli i derivats. A Espanya, l’empresa que
té l’encàrrec de gestionar
aquestes reserves estratègiques
és la CORES (Corporació de
Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers) que, a més,

Sembla inevitable un canvi de model. Si es vol
mantenir una política energètica basada més
en energies renovables i menys en hidrocarburs, caldrà introduir importants canvis
regulatoris.
també té l’encàrrec de mantenir un estoc de com a mínim
trenta dies de consum de gas
natural. Aquests elements formen part de la política energètica espanyola i deriven de l’obligació dels tractats signats
sota el paraigua de l’OCDE.
Des del seu inici, a finals dels
noranta, les directives europees han condicionat la política
energètica i la regulació dels
seus estats membres, que han
hagut d’adaptar les seves lleis
mitjançant transposicions que
han sotmès a posteriori a la
Comissió Europea per a la
seva homologació. Les principals directives que han estructurat el sector energètic europeu han estat les sectorials de
gas i d’electricitat, però també,
i com a resposta al canvi
climàtic, s’han aprovat les
directives del “paquet verd”,
per la qual cosa la implantació
d’energies d’origen renovable,
la reducció de gasos d’efecte
hivernacle, entre ells i principalment el CO2, i l’estalvi
energètic (directiva coneguda
com la del 20/20/20), s’han
transposat a lleis nacionals i
els estats membres han sotmès
els seus plans d’acció a la
Comissió Europea per a la
seva validació. Més recentment, s’han aprovat directives
relacionades amb l’ús de les
energies; en són exemple les
referides a la cogeneració i
l’estalvi i ús eficient, aquestes
dues últimes encara en instàncies de tramitació.
La lentitud que es percep a
Europa, més acusada encara si
és possible des que la crisi s’ha
instal·lat en gairebé la totalitat

d’estats membres en relació
amb una política energètica
única, resideix en la manca de
voluntat de la majoria per no
cedir més sobirania a la Unió
Europea i per guardar gelosament la seva pròpia política
energètica. La directives vigents en matèria de gas natural i d’electricitat operen principalment en les transaccions
transfrontereres que, en tot
cas, responen a uns principis
ben establerts com els de lliure
circulació, transparència i nodiscriminació, i per a això s’ha
creat una agència europea de
regulació (ACER) que té per
encàrrec ser el garant que
aquests principis es compleixin.
Poc poden fer les directives
europees en el que cada estat
membre fa al seu propi territori, i per no entrar en situacions
d’impossible solució s’aplica el
principi de subsidiarietat, de
manera que, si no existeix
legislació comunitària en una
matèria determinada, cada
estat membre és lliure de regular la llei segons la seva pròpia
conveniència. Un exemple
molt significatiu d’això són les
tarifes d’últim recurs (TUR) a
Espanya. La directiva vigent
fixa les TUR per a un segment
de població desprotegit i al
que l’aplicació del principi
d’elegibilitat no tingui gairebé
sentit. Sense tenir en compte
aquest esperit, a Espanya les
TUR abracen més de 20
milions de consumidors amb
potència contractada de
menys de 10 kW. Aquesta
transposició a les lleis espanyoles de les TUR establertes
en les directives i el silenci de
les instàncies europees a la
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seva existència exemplifiquen
aquest principi de subsidiarietat pel qual, si no afecten interessos transfronterers, en
rares ocasions les autoritats
comunitàries aixequen el
tema per donar-hi tractament
d’infracció.
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Evolució de la política
energètica a Espanya
La millor figura geomètrica
que permet exemplificar la
política energètica espanyola
és la del cercle. Espanya presenta un perfil de política
energètica circular: efectivament, la liberalització del sector elèctric arrenca fort l’any
1997, seguida per la del sector
d’hidrocarburs el 1998; però
la política energètica canvia el
2004 amb un fort impuls
envers les energies renovables
sense modificar la regulació,
cosa que comporta el dèficit
tarifari, i torna al punt d’origen el 2012 com a resultat de
l’ajust i de les retallades
macroeconòmiques que tenen
el seu inevitable reflex en el
sector energètic.
És cert que la situació, avui, no
és la mateixa que la de l’inici
del canvi, però potser podríem
qualificar-la de més dramàtica
encara. Cap a finals dels
noranta, l’excés de renda
ingressada pels agents es va
plasmar en un document, el
Protocol elèctric, en el qual el
sector elèctric va acceptar la
liberalització a canvi d’establir
per llei uns costos que es van
denominar transició a la competència. La formulació per llei
d’aquest acord va permetre
una estabilitat de preus en els
mercats elèctrics majoristes de
gairebé un quinquenni (19982003), moment en què el
valor mitjà dels 36 /MWh
que concedia la llei per rebre
compensacions va començar a
tenir major volatilitat. En
aquest període, la capacitat
ociosa es va esgotar i gairebé

es va arribar al desproveïment. Gràcies a una important
inversió en cicles combinats
de gas natural (CCGT, en
anglès), es va superar aquest
moment crític.
Pocs anys després i encara
amb molts projectes de CCGT
en marxa, es va canviar la
política energètica a Espanya i
va començar la forta promoció
de l’energia eòlica i, posteriorment, dels horts solars. La forta presència de nous inversors
atrets per la seguretat del rendiment de la inversió a causa
del mecanisme retributiu de la
tarifa regulada, va donar lloc a
l’excés de capacitat d’aquell
moment. Encara avui en dia
estem assistint a l’expansió de
la bombolla de l’excés de capacitat amb les noves incorporacions de les centrals termosolars previstes per a aquest any
2012 i el proper 2013.
Separació d’activitats
Un dels principis fonamentals
del procés liberalitzador del
sector energètic al món va ser
el de classificar les seves activitats bàsiques en només dues:
les liberalitzades i les regulades. A les primeres se les defineix com a total risc de l’inversor i a les segones se les identifica, principalment, com a
monopolis naturals. A més, a
les primeres, els principis de la
política energètica liberal els
atorguen llibertat d’establiment i de mercat, i donen als
compradors
l’atorgament
simètric que consisteix en la
possibilitat d’elegir el seu subministrador. Les activitats
regulades, en canvi, es reserven per a les funcions infraestructurals com són les xarxes
de transport i la distribució
elèctrica i de gas natural. D’aquesta definició senzilla i inicial s’ha passat a una total perversió del terme perquè s’hi
han agregat moltes altres
càrregues reguladores que han

desqualificat la seva pròpia
etimologia. Ara assistim a un
foc creuat en què les activitats
liberalitzades contenen moltíssima regulació i les activitats
regulades ja no només són les
infraestructurals, sinó que responen en la seva majoria a
decisions de política energètica que troba el seu lloc en la
regulació. Atès que les activitats regulades tenen reconeguda la seva retribució en les
tarifes d’accés, es dóna la
paradoxa que quan s’accedeix
a les xarxes els consumidors
passen a ser subjectes passius
de molts càrrecs reguladors
que no tenen res a veure amb
el seu desig de disposar d’aquest accés, i subscriuen un
contracte implícit de pagar tot
el gravamen regulatori associat, entre el qual destaquen
les primes al règim especial,
les primes al carbó nacional,
les primes al major cost extra
peninsular i un llarg etcètera.
Principis reguladors
A pesar que tota política
energètica és discrecional en
el sentit que s’ha d’identificar
com a resident en un punt en
l’hipotètic triangle constituït
pels seus tres pilars o vèrtexs:
la seguretat d’abastament, la
competitivitat dels mercats i el
respecte pel medi ambient, la
regulació, que ha d’estar al
servei del desenvolupament
d’aquesta política, ha de respondre, alhora, a diversos
principis de manera que el seu
grau de discrecionalitat és infinitament menor que la política que la impulsa.
En aquest sentit, es pot formular que la resolució d’una
determinada política energètica és un trilema, o dit d’altra
manera: es poden optimitzar
els seus elements variables
independents dos a dos, sense
poder tenir en compte la tercera variable, per la qual cosa
qualsevol política és el resultat
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d’una selecció d’opcions d’òptims parcials i, per tant, no
permet un òptim general. Per
això tota solució definitòria
d’una determinada política
energètica es pot qualificar
com a heurística. Molt al contrari, en regular els mecanismes de desenvolupament d’una política específica, hi ha la
necessitat de dotar-los de
determinats principis com són
els de la transparència, la nodiscriminació o la gradualitat
en l’aplicació. Aquests principis no són immutables ja que
a tot canvi de la política
energètica hi correspon una
revisió dels principis del
desenvolupament de la seva
regulació.
Regulació econòmica
i estabilitat jurídica
A partir de l’afirmació que la
regulació és subsidiària de la
seva política energètica i, per
tant, si canvia la llei canvia la
seva regulació, es pot concloure que parlar de seguretat
jurídica i d’estabilitat regulatòria és una contradicció
per si mateixa, és a dir, un
oxímoron. No obstant això,
no es pot negar la capacitat
sobirana que qualsevol estat
té d’establir canvis en la política tant econòmica com
energètica. Això ha succeït a
Espanya, en part impulsat
pels canvis normatius a Europa, i també per raons de la
pròpia política energètica
espanyola. La subsegüent
regulació, especialment l’econòmica, ha modificat drets i
obligacions i, per tant, ha sacsejat el panorama creant condicions per decidir inversions
per part de nous agents a més
dels habituals, cosa que ha
ampliat el nombre de jugadors i ha fet baixar dramàticament els índexs de mesura de
la competència, com es reconeix en analitzar l’índex HHI.
Es pot dir, doncs, que els canvis regulatoris, lluny de ser

inusuals, haurien de ser els
que instrumentaven les polítiques aprovades per cada estat
membre de la Unió Europea. I
per regulació s’ha d’entendre,
genèricament, els senyals
econòmics emesos perquè els
agents prenguin lliurement
les seves decisions d’inversió i
de gestió del risc. En resum,
doncs, l’estabilitat regulatòria
sempre s’haurà d’analitzar
sota la llum de la coherència
entre política energètica i la
seva regulació econòmica.
Una regulació que sigui un
adequat i complet desenvolupament d’una política energètica mai no podrà fer incrementar el risc regulatori. Una
altra cosa és si la política
energètica i les seves lleis conculquen drets i els afectats es
consideren que se’ls ha de rescabalar. Però això són figues
d’un altre paner!
Situació actual del sector
energètic espanyol
El sector energètic espanyol
no està en el seu millor
moment. Del costat positiu,
cal tranquil·litzar dient que
tant el subsector del petroli
com el del gas natural no presenten problemes que requereixin mesures urgents: per
ara no són necessàries infraestructures noves i la capacitat ociosa no és preocupant.
Desafortunadament, en l’altre
extrem, el subsector elèctric
acumula tots els problemes:
excés de capacitat, dèficit
tarifari, problemes de disseny
de mercat i un llarg etcètera.
De fet, l’actual Govern ja ha
iniciat un canvi que, per ara,
només preveu aspectes puntuals, però no descarta un
canvi en profunditat del
model elèctric: el principal
problema heretat per l’actual
Govern espanyol és que la
política energètica espanyola
no ha quantificat gairebé mai
les seves implicacions i això
ha generat una situació que

cal definir, sense pal·liatius,
d’insostenible. El principal
canvi introduït amb l’adveniment del segon període del
govern socialista, cap a l’any
2005, va ser el de la massiva
introducció d’energies d’origen renovable: la primera
onada, del tipus eòlic; la segona onada, el 2008, d’origen
solar fotovoltaic; i en aquests
moments, 2012-2013, estem
assistint inermes a una altra
onada, aquest cop termosolar.
La revisió del model energètic, en aquests temps d’ajust
macroeconòmic, haurà de
passar inexorablement pel
qüestionament de tots i cada
un dels seus elements i si,
finalment, s’arriba a la conclusió que el model és econòmicament insostenible haurem de renunciar a algun dels
objectius, sigui de qualitat
d’abastament, de continuïtat
en el servei, dels compromisos en la qualitat mediambiental o de competitivitat
dels mercats. Aquest últim
aspecte és el més perillós ja
que significaria tornar a una
regulació més estricta, cosa
que ja ha demostrat ser molt
ineficient en el passat.
Principals problemes
que cal solucionar a curt,
mitjà i llarg termini
En forma de llistat, sense ser
exhaustiu, els problemes detectats que s’haurien de resoldre a curt, mitjà i llarg termini
són els següents:
A curt termini, el tema estrella
és, sens dubte, el del dèficit
tarifari elèctric. Si bé només es
pot afrontar l’aspecte de disposar de mecanismes perquè
no augmenti, la solució ha de
dilatar-se més enllà del que
preveu la normativa actual
(deu anys) i, per tant, s’ha de
començar a pensar i a legislar
perquè la seva cancel·lació
superi aquest període de
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temps. Es pretén aconseguir el
que succeeix amb les hipoteques aplicades als habitatges
habituals, que es “repaguen”
en períodes de diverses dècades per tal que els seus deutors puguin disposar de renda
lliure suficient per subsistir.
També es podria decidir no
pagar, però les conseqüències
internacionals podrien ser pitjors que els remeis.
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A mitjà termini, entès com el
període que va entre els cinc i
els deu anys, hi ha l’excés de
capacitat. Aquesta és una
situació ben coneguda en el
model espanyol perquè ja va
passar a mitjans dels vuitanta
quan les empreses elèctriques
de l’època van decidir construir —amb l’acceptació per
part de l’Estat— excessiva
capacitat de producció electronuclear. La conclusió va ser
la coneguda moratòria nuclear. En aquests moments, la
moratòria de nova potència
adscrita al règim especial
afecta aquelles instal·lacions
que no disposen de registre de
preassignació; és a dir, aquelles que no van ser acceptades
amb anterioritat a la dates del
reial decret de la moratòria.
Amb això subsisteix el problema de l’excés de capacitat i de
la combinació energètica, que
és estructuralment “cara”.
Efectivament, perquè les
energies no gestionables o de
producció intermitent siguin
explotables, s’ha demostrat
indispensable un back up tèrmic (‘reserva tèrmica’) basat
en els CCGT. Però mai no s’ha
plantejat aquesta realitat a
l’opinió pública, en el sentit
de fer un plebiscit sobre si el
consumidor està disposat a
pagar aquest “plus verd”.

També a mitjà termini, però
tendint a llarg termini, hi ha la
sostenibilitat econòmica i mediambiental. La política energètica vigent, amb els seus
fonaments arrelats en el compliment dels compromisos
mediambientals i la seva sostenibilitat davant del canvi climàtic, ens ha conduït a la insostenibilitat econòmica. No tenim
diners suficients per pagar els
compromisos mediambientals
europeus. Potser hauríem de
revisar aquests compromisos
en vista de la nostra realitat
macroeconòmica i del poc
compromís d’economies com la
nord-americana, la canadenca
o la xinesa, que a més de no
subscriure els acords de les
cimeres climàtiques, generen
dúmping mediambiental, part
del qual explica la crisi en què
estem immersos.
Finalment, a llarg termini —
deu anys o més—, hi ha l’enorme compromís de la retribució
al règim especial, més de
150.000 mil milions d’euros
que els inversors poden portar
al descompte bancari. No hi
ha cap indústria al món que
disposi d’una renda futura
assegurada capaç de capitalitzar avui semblants sumes de
diners. En aquest sentit, estem
assistint a enormes fusions i
adquisicions (M&A, en anglès)
que quantifiquen aquestes
transaccions especulatives i
posen en mans més potents els
drets d’aquestes inversions.
Potser caldria aplicar una
cirurgia major i, igual que va
passar als vuitanta, és possible
que al consumidor espanyol li
surti més a compte pagar la
inversió i deixar de pagar
aquests compromisos insostenibles.

Propostes
Són moltes les propostes que es
podrien derivar de tot el que
s’ha comentat però, en forma
de resum, pot destacar la
següent.
La reforma del model energètic
que el Govern de l'Estat està
dissenyant amb l’Avantprojecte
de mesures fiscals no tracta
dels veritables problemes estructurals i tan sols s’enfronta
al dèficit tarifari. Per començar
a tractar de solucions per als
problemes esmentats s'hauria
de basar a recuperar l'esperit
inicial de la directiva europea i
la seva transposició a la llei del
sector elèctric i, en aquest sentit, separar la política energètica de la seva regulació i, alhora, tornar a establir que cada
activitat es correspongui amb
el seu risc. D'aquesta manera, a
les activitats liberalitzades possiblement se'ls eliminaria la
seva regulació i a les activitats
regulades se les deixaria lliures
dels efectes del mercat i se les
relacionaria
exclusivament
amb el seu rol de retribució per
l'accés del consumidor al seu
subministrament.
Recomanacions
Seria molt recomanable disposar d'un full de ruta que inclogués els canvis necessaris en el
model energètic i, principalment, elèctric espanyol, i en
què hi hagués, en un pla a llarg
termini, les accions de curt termini, els costos de transició
necessaris i desitjablement un
consens polític que es pogués
reflectir, com en tots els
assumptes de capital importància que sobrepassen tot període
electoral de quatre anys, en un
pacte d'Estat amb una àmplia
base parlamentària.
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1.2.
El risc elèctric

Xavier Cases
Nascut a Barcelona el 1958, és enginyer
tècnic electrònic per la UPC i està especialitzat en prevenció de riscos laborals
(va cursar un màster en Ergonomia).
En aquest sentit, és tècnic superior de
prevenció de riscos laborals en seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia.També és auditor de sistemes de prevenció de riscos laborals.
Actualment ocupa el càrrec de responsable de Prevenció a Catalunya de l’Àrea Tècnica del Servei de Prevenció
Mancomunat d’Endesa. Va ingressar a
Hidroelèctrica de Catalunya el 1975
desenvolupant diferents treballs: inicialment en el negoci de la distribució i
l’any 1983 es va incorporar al departament de Seguretat i Mètodes d’Hidroelèctrica de Catalunya. Posteriorment,
després de diferents canvis empresarials per fusions i absorcions, el 1998 va
passar a ocupar el càrrec de coordinador de Distribució Zones 1 i 2 d’Endesa,
que inclou Catalunya, Aragó i les Balears. El 2002 va assumir la responsabilitat de Prevenció Tècnica de Catalunya.
També ha exercit com a professor de
diferents màsters en Prevenció de Riscos Laborals a la Universitat de Lleida, a
la UPC, a Andorra i en entitats privades;
ha estat conferenciant en diferents
institucions com l’Institut Nacional de
Seguretat i Higiene en el Treball, la Universitat d’Oviedo, UNESA, el Centre
d’Estudis Europeus, la Universitat de
Barcelona, etc. i ha publicat diferents
articles i treballs per a AMYS, UNESA,
revista Janus, Unión Museba Ibesvico,
UGT (sector d’hostaleria), Mútua Universal, MC Mutual, etc.

1.2.1. Una mica d’història
Ja l’Ordenança general de
seguretat i higiene en el treball de l’any 1971 recollia, en
el capítol VI, els aspectes de
prevenció i protecció contra el
risc elèctric (articles 51 al
70). Actualment existeix el
Reial decret 614/2001, de 8
de juny, sobre disposicions
mínimes per a la protecció de
la salut i la seguretat dels treballadors davant del risc elèctric (BOE 148, de 21 de juny
de 2001).
Aquesta norma reglamentària
de l’Estat espanyol recull com
a annexos els treballs sense
tensió, els treballs en tensió,
les maniobres, les mesures,
els assajos i les verificacions,
els treballs en proximitat i els
treballs a emplaçaments amb
risc d’incendi o explosió, i l’electricitat estàtica.
D’altra banda, pel que fa al
sector elèctric, l’any 1965
l’Associació Espanyola de la
Indústria Eléctrica (UNESA)
creà l’Associació de Medicina i
Seguretat en el Treball per a
la Indústria Elèctrica (AMYS).
És en aquest context que els
professionals del sector elaboren el Carnet de Prescripcions
de Seguretat en el Treball per
a Instal·lacions Elèctriques,
amb el qual es donen les recomanacions adients per controlar el risc elèctric.
1.2.2. La gestió del risc
L’aplicació a les empreses de
les diferents recomanacions

de seguretat en instal·lacions
elèctriques, com ara l’esmentat carnet de prescripcions, és
voluntària, així com també ho
és el fet que una de les empreses vulgui aplicar-hi criteris
més restrictius.
Hi ha dos exemples clars que
il·lustren, d’una banda, el
seguiment del que disposa la
reglamentació vigent i, de l’altra, la voluntat per part de
l’empresa d’establir criteris de
seguretat més estrictes respecte a la legislació.
Pel que fa al primer cas, per
poder realitzar un treball sense tensió en el sector elèctric
es defineixen dues zones: la
zona protegida i la zona de
treball, en les quals s’han de
complir les cinc etapes esmentades en el Reial decret
614/2001:
“Una vegada identificats la
zona i els elements de la
instal·lació on s’efectua la
feina, i llevat que hi hagi
raons essencials per fer-la
d’una altra forma, s’ha de
seguir el procés que es
descriu a continuació, que
es desenvolupa seqüencialment en cinc etapes:
1a.Desconnectar.
2a.Prevenir qualsevol possible realimentació.
3a.Verificar l’absència de
tensió.
4a.Posar a terra i en curtcircuit.
5a.Protegir davant d’ele-
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ments pròxims en tensió, si s’escau, i establir
una senyalització de
seguretat per delimitar
la zona de treball.
Fins que no s’hagin completat les cinc etapes no es
pot autoritzar l’inici de la
feina sense tensió i es considera en tensió la part de
la instal·lació afectada.
Tanmateix, per establir la
senyalització de seguretat
indicada en la cinquena
etapa es pot considerar
que la instal·lació està sense tensió si s’han completat les quatre etapes anteriors i no es poden envair
zones de perill d’elements
pròxims en tensió.”

–24–

El segon cas en què les empreses decideixen endurir les
mesures de seguretat respecte
a la legislació, és el que fa
referència a les distàncies de
seguretat. Mentre que el Reial
decret parla de distàncies de
perill amb uns valors de 0,72,
el sector elèctric ha volgut
simplificar-ho amb el concepte de distàncies de seguretat i
amb valors superiors: 0,95
per a 20 kV.
Tanmateix, s’introdueixen les
figures de l’agent de descàrrec, que és la persona encarregada de configurar la zona
protegida, i el cap de treball,
que és l’encarregat de configurar la zona de treball. Per
tant, s’introdueix un doble filtre per tenir la seguretat que
la instal·lació està en perfectes condicions per a treballs
sense tensió.
1.2.3. Millores tecnològiques
Quant a la innovació aplicada
a la gestió del risc elèctric, podem trobar un nombre important d’equips com ara verificadors d’absència de tensió,
equips per traçar el recorregut
d’un cable, equips per identi-

En el sector elèctric primer dèiem “obrir
amb tall visible” i, posteriorment, a partir
del 1986 vam dir “obrir amb tall efectiu”.
Els fabricants van garantir que encara que
el tall no fos visible era real, efectiu, pel disseny de l’equip. I és que l’avenç de les tecnologies en les instal·lacions elèctriques ens
força a adequar-nos.
ficar cables subterranis, maniguets de cables subterranis
més segurs amb tecnologia
retràctil o contràctil, cel·les
compactes d’SF6 que no
tenen elements amb tensió
accessibles, etc.
1.2.4. Les cinc regles d’or
Amb les cinc regles d’or fem
referència a les cinc etapes seqüencials esmentades anteriorment del Reial decret
614/2001 que han de complir
els treballs sense tensió: desconnectar; prevenir; verificar;
posar a terra i en curtcircuit, i
protegir.
La primera regla d’or que apareixia a l’article 62 de l’Ordenança de seguretat i higiene
en el treball deia: “Obrir amb
tall visible totes les fonts de
tensió, mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat del seu
tancament intempestiu”; i
avui en dia el Reial decret
614/2001 diu: “Desconnectar. La part de la instal·lació
en la qual es realitzarà el treball s’ha d’aïllar de totes les
fonts d’alimentació. L’aïllament haurà d’estar constituït
per una distància en aire, o la
interposició d’un aïllant, suficients per garantir elèctricament aquest aïllament. Els
condensadors o altres elements de la instal·lació que
mantinguin tensió després de
la desconnexió s’han de descarregar mitjançant dispositius adequats”.

En el sector elèctric primer
dèiem “obrir amb tall visible”
i, posteriorment, a partir del
1986 vam dir “obrir amb tall
efectiu”. Els fabricants van
garantir que encara que el tall
no fos visible era real, efectiu,
pel disseny de l’equip. I és que
l’avenç de les tecnologies en
les instal·lacions elèctriques
ens força a adequar-nos.
La tercera regla d’or és verificar l’absència de tensió. Els
verificadors d’abans eren
només sonors i la seva verificació de funcionament es feia
mitjançant una magneto
(generador extern), cosa que
provocava que en molts casos
la verificació del funcionament es fes contactant amb
altres línies que es coneixia
que tenien tensió. Actualment
els verificadors d’absència de
tensió duen incorporat un sistema d’autoverificació a través d’un polsador i són tant
acústics com lluminosos. D’altra banda, es continua treballant en el disseny d’un equip
que sigui capaç d’identificar
la presència de tensió en un
cable o equip elèctric sense
contacte a una distància suficient (distància de seguretat)
per no tenir risc elèctric i que
pugui advertir l’operari que la
instal·lació que es pensava
que estava sense tensió té tensió. Hauria de ser un equip
d’ús personal i de funcionament permanent i que no estigui afectat per apantallaments metàl·lics o d’altres.
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Avui en dia existeixen alguns
equips en el mercat, però no
cobreixen les diferents configuracions possibles i, per
tant, no donen una garantia
d’identificació davant del risc
de creure que no hi ha tensió
quan pugui haver-hi tensió.
Es tracta del gran repte de
futur.
1.2.5. Els equips de protecció
individual (EPI)
Dins d’aquest apartat, cal parlar de la roba de protecció
davant de l’arc elèctric. Es

tracta d’un conjunt d’equips
com ara la jaqueta, els pantalons, la camisa i la caçadora,
que sobre la base d’una normativa específica1 garanteixen
la protecció tèrmica derivada
d’un arc elèctric de 7 kA
durant 0,5 s a 30 cm.
Un altre equip és el casc amb
protecció facial davant de
l’arc, que porta incorporat un
visor de policarbonat de 1,7
mm que s’amaga dins del
casc. Aquest sistema permet
dur incorporat dues protec-

cions contra el risc elèctric,
una per al cap i l’altra per a la
cara. I durà la marca UNE-EN
166, 389 B.
Les botes de seguretat2 també
són un equip de protecció
individual, que avui en dia
incorporen punteres i plantilles no metàl·liques, per
exemple de compòsit, que
superen la norma d’aixafament i de perforació i com
que no són conductores són
adients per ser utilitzades en
zones amb risc elèctric.
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1 La normativa que s'aplica a la roba de protecció davant de l'arc elèctric és la següent:
-

UNE-EN-340:04 Roba de protecció. Requisits generals.
UNE EN ISO 11612:10 (A1, A2, B, C, E) Roba de protecció. Roba de protecció contra la calor i la flama.
OSHA 29 CFR Part. 1910.
UNE-EN 61482-1-1:2010 (valors ATPV i HAF).Treballs en Tensió, Roba de protecció contra els perills tèrmics d’un arc elèctric. Part 1-1. Mètode d’assaig. Mètode 1 determinació de la característica de l’arc (ATPV o EBT50) de materials resistents a la flama per a la roba.
UNE-EN 61482 1-2:2008 Treballs en Tensió, Roba de Protecció contra els perills tèrmics d’un arc elèctric. Part 1.2:Mètode d’assaig. Mètode 2 determinació de la classe de protecció contra l’arc dels materials i la roba mitjançant un arc dirigit i constret (caixa d’assaig).
UNE-EN-1149-1-3-5:08. Robes de protecció: Propietats electrostàtiques, mètodes d’assaig per a determinar la dissipació de la càrrega.

NORMES DE CONSULTA
-

UNE-EN-348: 1994 Roba de protecció. Mètodes d’assaig: Determinació del comportament dels materials a l’impacte de petites esquitxades de
metall fos.

2 Les normes que s'apliquen al calçat de protecció són les següents:
-

UNE-EN 344: Requisits i mètodes d'assaig per al calçat de seguretat, de protecció i de treball d'ús professional.
UNE-EN 345-1: Especificacions per al calçat de seguretat d'ús professional.
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1.3.
Instal·lacions elèctriques
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Àlex Fàbregas

Joan Josep Domènech

Enginyer industrial en Organització
per la Universitat Politècnica de Barcelona i Màster en Alta Direcció
d’Empreses per ESADE, la seva evolució professional en els últims anys
l’ha portat a ser cap de Distribució de
Fecsa-Enher a la zona del VallèsMaresme. Posteriorment va ser director de la zona Vallès-Maresme d’Endesa i actualment és director de la
divisió Catalunya Centre d’aquesta
empresa. Com a director de Catalunya Centre és responsable de la qualitat del subministrament i responsable del desenvolupament del Pla d’infraestructures elèctriques i desenvolupament sostenible d’Endesa a la
comarca del Barcelonès. També és
director del projecte Smart City Barcelona d’Endesa Distribució.

Enginyer tècnic industrial en electricitat per la UNED i Màster en Administració d’Empreses per la UPC,
actualment és responsable de la Xarxa d’Alta Tensió de la divisió Catalunya Centre d’Endesa Distribució Elèctrica. Amb anterioritat ha estat responsable d’Explotació a la zona del
Vallès-Maresme i als Serveis Centrals
de Catalunya d’Endesa. També va ser
responsable d’Infraestructures i
Desenvolupament de la xarxa nordest de telefonia a Amena i responsable de l’explotació hidràulica del
Noguera Pallaresa a Hidroelèctrica de
Catalunya.

Les empreses del sector elèctric són de les que
més estan invertint en R+D+i i de les primeres que apliquen les noves tecnologies, amb
ambiciosos objectius de millora en l’eficiència, l’estalvi energètic, la qualitat i, no cal
dir, potser com a més important, la seguretat

Tradicionalment i de manera
col·loquial, es parla sobre el
fet que el sector elèctric i la
tecnologia que envolta aquest
sector ha evolucionat poc, tot
i que els canvis tecnològics i
les tecnologies de la informació que dia rere dia es registren a l’època en què vivim
han tingut i tenen un desenvolupament acaparador.
No obstant això, la realitat és
una altra, i l’evolució que tot el
sector està experimentant és
realment sorprenent. Les empreses del sector elèctric són
de les que més estan invertint
en R+D+i i de les primeres
que apliquen les noves tecnologies, amb ambiciosos objectius de millora en l’eficiència,
l’estalvi energètic, la qualitat i,
no cal dir, potser com a més
important, la seguretat.
La seguretat és per a tots nosaltres una fixació, gairebé una
obsessió, i és l’eix sobre el qual
es desenvolupa la nostra activitat. Treballem en el desenvolupament de noves tecnologies
que permetin disposar d’instal·lacions molt més segures.
Aquesta major seguretat de
les instal·lacions comporta
automàticament una millora
en la seguretat de les persones.
1.3.1. Reflexió prèvia
Malgrat que pot semblar innecessari, és oportú fer una reflexió prèvia sobre què entenem
per seguretat de les instal·lacions. Escrit així hem d’interpretar que parlem de la instal·lació
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física, dels materials, dels equipaments i de tots aquells mecanismes que fan que la
instal·lació sigui fiable, operable i mantenible. En termes més
col·loquials: ha de ser molt difícil que falli, hem de poder-la
manipular perquè actuï en cada
moment com necessitem, i en
cas de fallada l’hem de poder
recuperar en un termini curt o,
almenys, definit i controlable.

gaudir de la temperatura que
decideixin en cada moment
amb una senzilla operació
sobre un termòstat. Els exemples es multipliquen fàcilment.

Ara bé, res d’això és vàlid si va
en contra d’un altre tipus de
seguretat: la de les persones
que han de treballar en aquestes instal·lacions i les alienes
que es poden veure ocasionalment afectades. Les tecnologies, els sistemes i els procediments han de millorar o,
almenys, mantenir (i, en tot
cas, preservar), aquesta prevenció sobre la seguretat de les persones. En cas contrari, qualsevol proposta no és viable.

Dèiem que les infraestructures
i serveis de què gaudeixen les
societats són, sens dubte, un
avantatge per als seus membres. Malgrat les incidències
que puguin haver-hi, s’actua
amb una mena d’íntim convenciment que res ha de fallar.
N’estem convençuts: les coses
funcionen, funcionen bé i funcionen sempre! Tanmateix, hi
ha incidències que poden interrompre el desenvolupament
d’aquests serveis o infraestructures per raons molt diverses:
condicions meteorològiques
més o menys extremes, avaries
de difícil o impossible predicció, actuacions de malfactors o
altres eventualitats.

1.3.2. Les infraestructures
i la societat
Després de la reflexió anterior,
abordem la seguretat de la instal·lació en la mesura que la
seva cura redunda en benefici
d’un servei prestat a la societat i
del qual aquesta acaba depenent.
Les societats altament tecnificades, generalment associades al
món occidental, viuen sovint
una mena de contradicció. Tot
allò que per una banda els fa el
dia a dia més senzill i còmode,
per l’altra sembla que els crea
una mena de dependència que
sovint resulta incòmode.
Els avantatges d’aquestes societats considerades avançades
són prou evidents. Les persones que hi viuen no han de fer
un llarg camí per disposar d’aigua, sinó que amb el simple
gest d’obrir una aixeta ja en
tenen; saben que amb un senzill “clic” il·luminaran l’indret
que necessitin i que poden

No és objecte d’aquest article
aprofundir en la psicologia
social, però una lleugera reflexió sobre el comportament
humà pot ajudar a situar l’abast d’alguns conceptes.

El comportament de l’ésser
humà és contradictori quan es
produeix una incidència: passa
d’un sentiment de fortalesa a
una sensació de vulnerabilitat.
Se sent frustrat; sobtadament
se sent fràgil. I és que no hem
d’oblidar el caràcter “higiènic”
de la majoria de serveis, per no
dir tots, i que es caracteritza
per una màxima: “només es
noten en el seu vessant negatiu, és a dir, quan no funcionen”. Poques vegades ens adonem de la quantitat de mecanismes i esforços que hi ha al
darrere de cada petita cosa de
què disposem.
L’energia en general i l’energia
elèctrica en particular són talment el paradigma del que
hem exposat. L’energia és possiblement un dels vectors

socials més significatius ja que
és necessària en qualsevol activitat. Ara bé, si hi ha algun
tipus d’energia especialment
significativa aquesta és, sens
dubte, l’energia elèctrica, ja
que no només està present en
qualsevol activitat, sinó que
també és necessària en els
equipaments d’altres energies
com a recurs auxiliar per a
bombes de circulació, accionaments de dispositius o sistemes
de control, entre d’altres.
1.3.3. Canvi de paradigma
a la xarxa d’energia elèctrica
Centrem-nos, doncs, en l’energia elèctrica com un vector
clau en el funcionament de la
societat.
És obligació de tots els agents
que intervenen en el procés
garantir la disponibilitat d’aquests serveis i de les infraestructures que ho fan possible.
Fonamentalment, hauríem de
parlar de tres: les empreses
proveïdores dels equipaments i
els serveis, l’Administració responsable d’establir la regulació
que els faci viables i els usuaris
que han de gestionar les seves
necessitats.
Podríem pensar que la seguretat de les instal·lacions elèctriques passa només per obtenir
la màxima robustesa dels materials i dels equipaments. Doncs
sí, sens dubte; però, compte,
no “només” això. I és que hi ha
altres variables que cal tenir en
compte. La robustesa dels
materials i instal·lacions són
necessàries, però pot resultar
ingenu creure que solament
amb tecnologia es podran
cobrir totes les eventualitats
imaginables, i encara menys
aquelles que ni tan sols sospitem.
D’altra banda, els costos han
d’estar acotats per tal que la
societat pugui assumir-los. No
perdem de vista que, amb una
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perspectiva macroeconòmica,
els recursos que s’hi vulguin
destinar vindran per vies diferents, però el seu origen estarà
en la riquesa del conjunt de la
societat, que en tot cas és acotada.
De totes maneres, la tecnologia
pot millorar i està millorant. La
recerca i el desenvolupament
de nous materials i equipaments són una clau en la millora de la fiabilitat del sistema
elèctric, però no l’única.

–28–

I és que el paradigma d’aquesta energia ha començat a canviar. S’està passant de l’estructura rígida i unidireccional, en
què la producció elèctrica està
fortament centralitzada i flueix
a les àrees de demanda, cap a
una producció distribuïda,
quasi difusa, a la xarxa en què
es busca l’eficiència energètica
i la protecció del medi ambient
com a valor afegit.
Així doncs, a la recerca i desenvolupament de nous materials
i equipaments cal afegir-hi la
innovació, en el sentit que la
perspectiva no només ha de
ser tecnològica, sinó també
sistèmica.
Òbviament la tecnologia, a
més de donar-nos millors prestacions en els materials i els
equipaments, ens donarà eines
per abordar la seguretat de les
instal·lacions elèctriques des
del vessant de la configuració i
la gestió, és a dir, des de la
perspectiva de sistema a més
de la de l’equipament pròpiament dit.
Veiem alguns exemples en què
també es fa palesa la
importància dels agents que hi
intervenen que, com dèiem,
són: d’una banda, les empreses
que tenen la responsabilitat de
proveir els materials i els serveis, i especialment aquestes
últimes en la mesura que ges-

tionen la xarxa; d’altra banda,
l’Administració que ha de fer
viable normativament els nous
paradigmes en les configuracions de les xarxes elèctriques;
i, finalment, l’usuari, que passa
a ser un agent actiu, que
demanarà però també subministrarà energia.
1.3.4. Innovació en la seguretat
de les subestacions elèctriques
La xarxa del sistema primari
de distribució està formada per
línies d’alta tensió, amb alta
capacitat de transportar energia, i subestacions, que són els
nusos que interconnecten
aquestes línies i transformen la
tensió d’aquesta xarxa per als
alimentadors de mitjana tensió, anomenat sistema secundari, que finalment subministrarà aquesta energia als usuaris finals.
Aquests nodes del sistema
elèctric són, sens dubte, claus
en la infraestructura elèctrica i
on més pes té el component
purament tecnològic de maximitzar la robustesa per a la fiabilitat, l’operativitat i la mantenibilitat de les instal·lacions,
encara que, malgrat això, s’estan obrint camí propostes
orientades a estratègies més
sistèmiques.
Anem per parts. Des del vessant purament orientat a augmentar la robustesa de les instal·lacions (entesa com a fiabilitat, operativitat i mantenibilitat), cal destacar els materials
nous, alguns dels quals ja molt
experimentats.
Injustament, com dèiem, se sol
considerar la tecnologia elèctrica de l’energia com quelcom
força convencional, com si no
evolucionés. És ben cert que
aquesta tecnologia és més
madura que d’altres i també
menys cridanera des de la
perspectiva popular. És clar, i
cal reconèixer, que desperta

molt més interès popular i, per
tant, és més coneguda tota la
tecnologia relacionada amb la
informació i la comunicació
que no pas la de la indústria de
l’energia elèctrica.
La importància òbvia d’aquesta
energia a la societat ha fet que
la indústria del sector no hagi
deixat d’investigar i desenvolupar tecnologies i estratègies
que augmentin la seguretat
d’aquestes instal·lacions en termes, com dèiem, de fiabilitat,
operativitat i mantenibilitat.
En aquest entorn, la innovació
resulta clau. Innovació per
imaginar noves maneres de fer
les coses millor, innovació en
el desenvolupament de noves
estratègies, però especialment
innovació per aplicar les possibilitats dels nous materials.
Probablement, un dels materials que més ha permès
avançar ha estat el gas SF6
(hexafluorur de sofre), tant
com a element extintor com
pel seu caràcter purament
aïllant. Es tracta d’un gas amb
poder d’aïllament elèctric més
de sis vegades superior al de
l’aire. Una de les seves principals característiques és que es
regenera després de descompondre’s per causa d’una
descàrrega elèctrica.
Com a element extintor de
l’arc, per exemple en interruptors FS-6, dóna una fiabilitat
extraordinària. Quan un interruptor d’alta o mitjana tensió
actua per interrompre un circuit s’ha d’extingir l’arc elèctric
que es forma entre els seus
contactes i per fer-ho s’ha utilitzat tradicionalment oli mineral. Tanmateix, l’oli presenta
diversos problemes que, fonamentalment, són que té el risc
d’incendiar-se i que cada
poques actuacions requereix
un manteniment de l’interruptor. Amb el gas SF6 com a ele-
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ment extintor de l’interruptor,
s’han resolt aquests inconvenients; l’SF6 no és inflamable i
el nombre de maniobres sense
necessitat de revisió és de centenars i, en alguns casos,
milers de vegades més gran.
Com a aïllament de les parts
actives (encapsulat amb SF6
tipus GIS) es disminueixen les
probabilitats d’incident i es
redueixen les dimensions de
les instal·lacions. Quan el que
es fa és posar tota la
instal·lació activa (la que està
en tensió) sota una compartimentació amb SF6, es poden
reduir les dimensions de les
instal·lacions de forma ostensible, però des del vessant de la
seguretat el que s’aconsegueix
és que la part activa sigui totalment inaccessible, la qual cosa
fa que sigui potencialment
menys sensible a agents externs i, per tant, més fiable.
Aquests sistemes es coneixen
col·loquialment com a GIS (de
l’anglès Gas Insulated Switchgear) i més rarament com a
PSEM (del francès Poste Sous
Enveloppe Métallique).
Una altra tecnologia impensable no fa tants anys és la del
buit. Als llocs on pot produir-se
un arc elèctric, com inevitablement succeeix a les càmeres de
tall dels interruptors, s’hi elimina totalment la possibilitat de
foc i destrucció de l’aparell.
Això s’aconsegueix amb els
anomenats interruptors de cambra de buit. Amb aquest sistema, al lloc on es crearia l’arc
s’ha fet el buit, amb la qual
cosa s’impedeix la formació de
l’arc ja que no hi ha un medi
físic que es pugui ionitzar.
Uns elements importants de
les subestacions són els anomenats descarregadors de tensió o autovàlvules, pensats per
evitar augments perillosos de
la tensió nominal. Antigament

es construïen amb uns elements que produïen una guspira (explosors), i posteriorment
amb materials a base de carbur
i silici (SiC). Però aquests sistemes es degeneraven i resultaven poc fiables, i s’adquiria un
risc que paradoxalment competia amb el que es volia evitar. Des de fa uns anys s’ha
estès la utilització de descarregadors de tensió d’òxid de zinc
(OZn) en substitució dels de
carbur de silici (SiC). Els d’òxid de zinc tenen un comportament més estable en el temps i
una actuació més precisa i
ràpida que els de carbur de silici; això evita actuacions incorrectes i permet aconseguir
una protecció més eficaç de les
instal·lacions.
A l’era del plàstic, la indústria
elèctrica no podia deixar de
cercar materials que substituïssin les tradicionals baquelites,
que amb el temps es carbonitzaven i produïen descàrregues
indesitjades, o les ceràmiques i
pissarres, que malgrat la seva
eficiència dielèctrica suposen
pesos i volums considerables.
Tanmateix, els primers elements de cadenes polimèriques no van funcionar amb
prou eficàcia, ja que la reacció
polimèrica no s’estabilitzava i
acabava perdent les propietats
necessàries al cap d’un temps
no gaire llarg.
Finalment, avui es fabriquen
materials polimèrics que avantatgen els materials tradicionals i que tenen l’estabilitat
química necessària. Així, l’aïllament polimèric aporta diversos
avantatges des de la perspectiva de la seguretat: tenen un pes
ostensiblement menor que els
tradicionals de vidre o ceràmics, cosa que els fa més fàcilment manipulables, treuen
càrrega a les estructures i en
cas de defecte no provoquen
metralla. Aquest és un bon

exemple de com la millora tecnològica ha suposat un avenç
tant per a les instal·lacions com
per a les persones.
Un altre cavall de batalla és eliminar al màxim les condicions
que puguin produir, mantenir
o propagar un foc. En aquest
camp, els materials polimèrics
han fet una important aportació amb els aïllaments no propagadors de la flama i baixos
en emissió de clorurs.
El cable tant d’alta tensió com
de control es convertia en un
enemic
ferotge
de
les
instal·lacions en cas d’incident.
Transmetia el foc com una
metxa pel fet d’estar escampat
per tots els racons de les subestacions i l’emissió de clorurs i
altres components químics el
convertien en terriblement
tòxic per a les persones i en un
agent molt corrosiu per a les
instal·lacions. En l’actualitat no
s’instal·len cables que no siguin
no propagadors de la flama i
lliures de clor (fonamentalment) entre altres elements,
especialment halogenurs.
Dins del camp de la prevenció
i lluita contra el foc, i també de
la mà dels nous materials orgànics de la indústria química,
han aparegut les emprimacions intumescents, que tenen
una característica especial
molt útil: a més de ser ignífugs, els materials intumescents tenen la característica
d’augmentar de volum amb la
calor i tenir un coeficient calorífic molt alt; per tant, en cas
de foc, protegeixen allò a què
se li ha aplicat aquesta pintura.
En aquest sentit, resulta trivial
demostrar la seva importància
com a barrera dels focus de
calor en cas de foc i, per tant,
convertit en veritable tallafoc.
Seguint amb la prevenció del
foc i la minimització dels seus
efectes a les subestacions i
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altres instal·lacions crítiques,
cal dir que s’han fet importants
avenços en la innovació amb la
imaginació i materials ben
comuns com la sorra. Allà on
transcorren molts cables d’alta
tensió a l’aire, de manera que
un incident podria transmetre’s a tots els cables, colgar-los
sota una capa de sorra ha
demostrat tenir una gran eficàcia en cas d’incident.
La mateixa idea s’aplica també
amb èxit en empalmaments de
cables. Diguem que, com a
norma general, cal evitar els
empalmaments a l’interior de
les subestacions. Tanmateix,
quan això no és possible, els
d’alta tensió es colguen de
sorra en un caixó metàl·lic, i
els de mitjana tensió s’embolcallen en una manta ignífuga.
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També en la lluita contra l’amenaça del foc s’estan duent a
terme coses impensables fa
pocs anys. Un millor coneixement de la física aplicada de
certs fenòmens ens duen a
solucions molt eficaces, però
poc evidents inicialment, com
l’extinció amb aigua de focs en
equipaments elèctrics.
Un cas clar és l’extinció amb
aigua nebulitzada. Els transformadors de potència d’alta a
mitjana tensió en interiors d’edificis tenen dispositius de
detecció i extinció automàtica
d’incendis amb aigua nebulitzada per evitar l’extensió d’un
foc en un transformador.
Actuen per sufocació, en primer terme, i aconsegueixen el
ràpid refredament de l’oli, en
segon terme, que és el que
realment pot suposar el descontrol d’un incendi en aquestes instal·lacions.
En tot cas, prevenir sempre és
millor que curar, i en aquest
sentit els dispositius de desconnexió dels equips que
poden tenir algun problema

han millorat moltíssim la seva
eficàcia amb l’electrònica en
general i, en especial, amb les
tecnologies anomenades de
tercera generació, és a dir, proteccions digitals (amb configuració programable) integrades
en els elements de control, o el
que és el mateix: protecció
digital amb control integrat o
3G (de tercera generació),
col·loquialment. Aquestes proteccions tenen una altíssima
fiabilitat i asseguren la detecció d’un defecte i el seu aïllament de manera més fiable
que els electromecànics i els
electrònics de primera generació (analògics), i són més
versàtils que els de segona
generació (digitals sense control integrat).
S’està treballant en projectes
pilot que poden aportar gran
seguretat a les instal·lacions,
entre els quals destaca el de la
termovisió on-line automàtica. Actualment ja es duu a
terme un control termomètric
sistemàtic amb l’anàlisi diferida de les dades amb resultats
magnífics. Tanmateix, s’estan
experimentant estratègies per
realitzar anàlisis automàtiques on-line d’imatges termomètriques que permetin
fer detecció molt precoç de
possibles defectes.
Un pas realment substancial
pel que fa a l’aportació dels sistemes de control en la seguretat de les instal·lacions possiblement vindrà de la mà del
protocol 61850, que obre la
possibilitat de treballar a l’entorn de la subestació amb una
perspectiva més sistèmica ja
que aquest protocol ha de
garantir que, amb independència dels fabricants, es puguin
comunicar tots els relés de protecció i els sistemes de control
puguin fer actuacions coordinades i programades, no de
cada equip independent, sinó
del sistema en conjunt en fun-

ció de l’estat de les seves parts.
Entre moltes altres possibilitats, aquest sistema ha de permetre que tots els relés de control i protecció d’un sistema es
“parlin” permanentment i
prenguin decisions coordinades, tant en la desconnexió
d’una part de la instal·lació en
cas d’incidència com en la seva
reconnexió quan es recuperi el
servei elèctric.
1.3.5. Les smart grids
L’evolució i l’aplicació en el sector energètic de les ciències de
la comunicació i de la informació, i l’aparició de nous conceptes com les anomenades xarxes
intel·ligents o smart grids, han
de permetre evolucionar encara més en el camp de la seguretat de les instal·lacions elèctriques. L’estesa de l’automatització a tot l’àmbit de la xarxa
elèctrica, inclosos els centres
de control de la xarxa, la
implantació massiva de la telegestió als equips de mesura, i
el monitoratge i la sensorització permetran conèixer a cada
moment l’estat de la xarxa i de
les instal·lacions. Així es podrà
actuar amb rapidesa i seguretat, conèixer de manera ràpida
i precisa en quin punt de l’extensa xarxa s’ha produït un
incident i, fins i tot, predir anticipadament on es pot produir
una avaria. Aquesta diagnosi
precoç, o anàlisi de la xarxa,
permetrà actuar amb anticipació, evitar avaries repetitives,
allargar la vida útil de les instal·lacions i millorar-ne el funcionament, i evitar situacions
de perill. La millor manera d’afavorir la seguretat és eliminant el risc.
Aquest grau d’automatització
creixent i de desenvolupament de les xarxes intel·ligents, si es gestiona bé, ha de
portar a un alt grau d’excel·lència operativa i a una
millora de la qualitat, l’eficiència i la seguretat.
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1.4.
Instal·lacions nuclears

Adolfo Durán

José Maria Grávalos

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 i 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); i 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.

Llicenciat en Ciències Físiques i diplomat per l’IESE, té una experiència
àmplia en el món nuclear. La seva
carrera professional es va iniciar a les
enginyeries Sener i Intecsa per passar
posteriorment a ENRESA (Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos, SA),
en què va desenvolupar el càrrec de
director d’Operacions. L’any 2005 es
va incorporar a Endesa, on va ocupar
el càrrec de director d’Explotació de la
Direcció General d’Energia Nuclear.
L’octubre del 2008 va ocupar el càrrec
de director general de l’Associació
Ascó-Vandellòs II, AIE, empresa que
gestiona les centrals nuclears d’Ascó
I, Ascó II i Vandellòs II. Des d’abril del
2012 ocupa el càrrec de director general d’Energia Nuclear d’Endesa.

L’ANAV té la missió d’operar sobre les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs II de
manera segura, fiable, respectuosa amb el
medi ambient i garantint la producció a
llarg termini.

L’Associació Nuclear AscóVandellòs AIE (ANAV) té la
missió d’operar sobre les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs II de manera segura,
fiable, respectuosa amb el
medi ambient i garantint la
producció a llarg termini.
Com a empresa en la qual les
persones se senten a gust, es
respira seguretat, es percep
un afany general de millora i
s’observa que les activitats es
realitzen de manera planificada i donen com a resultat una
feina ben feta.
L’ANAV disposa d’un Pla
estratègic que estableix els
principis generals, les línies
d’actuació i les metes que
regulen l’activitat de l’empresa, i que fomenta la cultura de
la seguretat en totes les àrees
de l’organització.
Des de l’inici de les seves activitats de producció d’energia
elèctrica nuclear, a principis
de la dècada dels vuitanta,
l’actuació de l’ANAV s’ha regit
per l’estricte compliment de la
legislació vigent en matèria
de seguretat i salut laboral.
El Servei de Prevenció i Salut
Laboral de l’ANAV està constituït en la modalitat de servei
propi, i integra les quatre
especialitats. Es basa en el sistema de gestió de l’OHSAS
18001, que permet millorar la
gestió de la prevenció.
Per poder projectar la visió i
complir la missió de l’ANAV,
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l’any 2009 es va posar en
marxa el Pla d’accions estratègiques de prevenció de riscos
laborals, en què es van definir
línies clares d’actuació amb
l’objectiu d’integrar la prevenció a tota l’organització i
reduir l’accidentalitat.
A més de totes les activitats
habituals que fem amb el personal d’ANAV, les innovacions
més significatives d’aquest Pla
són les exposades a continuació.
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1.4.1. Empreses col·laboradores
La primera de les línies d’actuació està enfocada a les
polítiques d’acompanyament i
millores de seguretat de les
empreses col·laboradores amb
presència habitual en els dos
emplaçaments (Ascó i Vandellòs), ja que una de les prioritats és garantir la seguretat i
la salut del personal d’aquestes empreses i la dels nostres
treballadors.
La intenció de l’ANAV és establir dinàmiques i sinergies de
treball amb les empreses
col·laboradores amb un concepte bàsic de fons: pel que fa
a prevenció de riscos laborals,
no hi ha distincions entre els
treballadors de l’ANAV i els de
les empreses col·laboradores.
En aquest sentit, es considera
imprescindible que les empreses externes s’involucrin en la
consecució dels objectius
estratègics de prevenció.
Per això, s’ha creat el Comitè
de Seguretat i Salut Interempreses, que és un òrgan paritari format per representants
de l’ANAV i de les empreses
col·laboradores amb més
presència a les dues centrals.
Aquest òrgan té com a objectiu la col·laboració mútua
tant per donar compliment
estricte a la normativa, com
per millorar les condicions de

Pel que fa a prevenció de riscos laborals, no
hi ha distincions entre els treballadors de
l’ANAV i els de les empreses col·laboradores.
l’ANAV ha apostat per crear el simulador de
factors humans, una instal·lació de més de
mil metres quadrats on es reprodueixen diferents tasques que es realitzen habitualment
treball de tots els que desenvolupen la seva tasca en els
emplaçaments de l’ANAV.
D’aquesta manera, per al
seguiment de la reducció de
l’accidentalitat, es compta amb
un únic indicador que engloba
tant els treballadors de l’ANAV
com els de totes les empreses
que treballen per a ella, i que
comptabilitza tant els incidents amb baixa com sense
baixa que puguin produir-se.
La dada que se n’obté és una
imatge real de la situació en els
emplaçaments de les centrals
nuclears d’Ascó i de Vandellòs
II, que indica quin és el camí
que cal seguir en el projecte de
millora contínua en què ens
trobem i que va encaminat a
l’objectiu de zero accidents.
D’acord amb aquesta política
de coordinació entre l’ANAV i
les empreses col·laboradores,
també es realitzen reunions
setmanals en què s’analitzen
les activitats planificades per
a la setmana i es revisen i es
plantegen les mesures preventives que s’hi adoptaran.
1.4.2. Formació
Una altra línia d’actuació del
Pla d’accions estratègiques és
la formació en prevenció de
riscos laborals a tot el personal que treballa a l’ANAV, d’acord amb els principis de la
cultura de seguretat que
regeixen les centrals nuclears
d’Ascó i Vandellòs II.

Per crear aquest clima en què
la cultura de seguretat preval
tant en els individus com en
l’organització, s’estableix com
a prioritat que en totes les
activitats que es realitzen, per
petites que siguin, es tindrà
en compte sempre la seguretat com a principi fonamental.
Per tal de canviar les actituds i
els comportaments i millorar
les habilitats de les persones
que constitueixen l’ANAV en
matèria de seguretat industrial,
des del Servei de Prevenció i
Salut Laboral s’ha apostat amb
força per la formació pràctica
de les persones, mitjançant l’entrenament en el lloc de treball.
Però l’entrenament no s’ha de
confondre amb el simple acte
d’assistir a un curs i rebre informació. Va molt més enllà: significa assolir el nivell d’acompliment esperat per l’ANAV a través del desenvolupament continu de les persones que hi treballen, la qual cosa contribueix
decisivament a la formació de
professionals nuclears.
Mitjançant l’entrenament, la
persona pot assimilar informació, aprendre habilitats, i
desenvolupar actituds i comportaments diferents de
manera molt més sòlida. Amb
aquesta metodologia es pretén reforçar i desenvolupar
determinats comportaments
de les persones per tal que
siguin interioritzats i aplicats
en el dia a dia del treball.
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Per això, l’ANAV ha apostat
per crear el simulador de factors humans, una instal·lació
de més de mil metres quadrats on es reprodueixen diferents tasques que es realitzen
habitualment a les centrals
nuclears. D’aquesta manera,
es poden posar en pràctica les
expectatives de treball que
s’han de complir a l’ANAV,
mitjançant la utilització de les
eines de prevenció de riscos
laborals, tècniques de prevenció de l’error humà (per
exemple, la utilització de l’alfabet fonètic, l’afecció al procediment, la comunicació a
tres vies, la doble verificació,
etc.) i tècniques de protecció
radiològica.
1.4.3. Experiència operativa
Dins del Pla d’accions estratè-

giques de prevenció de riscos
laborals, hi ha també la idea
de fomentar i difondre l’experiència operativa pròpia i
aliena en matèria de prevenció a tota l’organització. Es
tracta de l’anàlisi dels incidents o esdeveniments ocorreguts a l’ANAV o en altres
centres de treball amb característiques similars a les nostres. Aquest és un pilar fonamental per al disseny dels
escenaris que s’entrenen a
l’anteriorment descrit simulador de factors humans.
1.4.4. Salut
D’acord amb els criteris bàsics
de prevenció, l’ANAV també té
com a objectiu els estàndards
òptims de salut de les persones
que hi treballen o col·laboren
amb l’organització.

Aquest apartat es reforça amb
el suport a programes de disminució de l’absentisme en
els quals s’afavoreix la reincorporació al treball i es facilita la col·laboració mèdica a
través de la nostra gestora
d’incapacitat temporal. També es col·labora en els processos de recuperació postaccident laboral i d’avaluació del
dany corporal per a la reintegració al lloc de treball o, si és
necessari, la recol·locació en
funció de la seva aptitud.
A més, i per això, des de l’àrea
de salut laboral del servei de
prevenció de l’ANAV, s’estableixen programes de promoció d’activitats saludables i
campanyes que fomenten els
criteris bàsics del model de
vida saludable.
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1.5.
Joaquim Llop Ribalta
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Enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
de Barcelona, de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Actualment
és responsable de Producció Hidroelèctrica a Lleida d’Endesa, SA, president de la Demarcació de Lleida del
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, membre de la
Junta de Govern i de la Comissió Permanent del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, membre de la Junta Directiva de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, vocal de la Junta Rectora de La
Mútua dels Enginyers i patró de la
Fundació de la Universitat de Lleida.
Ha format part de diferents comissions com a assessor i expert en
qüestions relacionades amb la hidrologia i ha publicat articles en revistes
com ara Hydropower&Damms i Fulls
dels Enginyers.

Seguretat
en aprofitaments
hidroelèctrics
Parlar de la seguretat i dels riscos en el cas de la hidroelectricitat és complex i extens, i la
brevetat exigida, per l’espai de
què es disposa, seria en detriment de la precisió i claredat
que requereixen aquestes
qüestions. Per tant, cal començar avisant del que no es
trobarà en aquesta comunicació: no s’analitzarà la seguretat en la fase de construcció de
les centrals i preses, ni en els
seus emplaçaments; tampoc
s’examinarà la seguretat per a
un subministrament de qualitat (regulació de la potència i
la freqüència); ni els plans de
reposició del subministrament
elèctric (arrencaments autònoms i formació d’illes...);
tampoc la fiabilitat i seguretat
en la maniobrabilitat dels
equipaments propis de la central, com ara canonades, turbines, vàlvules, comportes, alternadors, transformadors,
interruptors, bombes i motors,
sistemes d’alimentació de
corrent continu i altern, sistemes de refrigeració, sistemes
de lubricació i sistemes de
confinament de fluids; ni els
sistemes de comandaments
oli-hidràulics i/o elèctrics, els
sistemes de comunicació, telecontrol i telecomandament

En l’àmbit de les instal·lacions hidroelèctriques es gestiona territori. Per tant, els riscos
associats a aquesta activitat són tant per a
les instal·lacions i les persones que les gestionen, com per a tercers que hi interactuen.

amb els seus sistemes protectius, d’alarmes i els seus
nivells de redundància. El que
sí que cal dir és que davant de
qualsevol atzucac o anomalia,
el grup i/o la central anirà a
parada segura i amb posterioritat s’analitzarà què ha passat
i la causa que ho ha provocat.
Tampoc no es podrà aprofundir en la prevenció de la salut
i en els riscos laborals; ni en
les normes d’operació i maniobra en alta i baixa tensió i en
equips hidràulics; ni dels protocols i/o procediments de treball, les condicions d’il·luminació, els sorolls i els equipaments de protecció individual;
ni dels sistemes de gestió, etc.
En aquest sentit, paga la pena
recordar que la majoria d’empreses disposen de sistemes de
gestió habitualment certificats, ISO 18.001 i d’altres.
Tampoc no hi ha espai suficient per tractar qüestions
associades a la formació i l’educació, a la cultura de la
seguretat de les empreses, etc.
En l’àmbit de les instal·lacions
hidroelèctriques, cal tenir en
compte que el que es gestiona
no és només el combustible
aigua, sinó que el que es gestiona és territori. Per tant, els
riscos associats a aquesta activitat són tant per a les instal·lacions i les persones que
les gestionen, com per a tercers que hi interactuen d’una
manera o altra (poblacions o
altres usuaris com ara comunitats de regants, empreses d’ac-
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Figures 1 i 2. Exemples de llindars de definició per avingudes. Escenaris 0 i 2, respectivament.
Font: J. Llop Ribalta

G-A-01. PRESA DE PRETURA DEL MOLÍ. DEFINICIÓ DE L’ESCENARI 0

GRÀFIC IV.6. - SOBREEIXIDOR ACTUAL. LLINDAR D’ESCENARI 2 PER AVINGUDES

PER A DIFERENTS COTES INICIALS D’EMBASSAMENT AMB DESAIGÜES DE FONS TOTALMENT OBERTS

1 COMPORTA AVERIADA

GRADIENT DE CABAL D’ENTRADA
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CABAL D’ENTRADA A L’EMBASSAMENT

tivitats de lleure, etc.), per als
seus béns i per al propi medi.

presa de Tous el 20 d’octubre
del 1982.

Si bé és cert que en els més de
cent anys d’explotació d’aprofitaments hidroelèctrics a
Catalunya no hi ha hagut cap
ensurt —cosa que constata
que s’han fet les coses força
bé—, no s’ha de perdre de vista que alguns accidents poden
derivar en autèntiques catàstrofes. A tall d’exemple, només
cal recordar l’accident ocorregut el 17 d’agost del 2009 a la
central Sagano-Shushenskaya
localitzada al sud de Sibèria,
la més potent de Rússia amb
deu generadors de 640 MW de
potència cada unitat, i en què
l’incident en dues turbines van
comportar la mort de 76 persones, a més d’elevadíssimes
pèrdues econòmiques. Un
altre cas és l’accident a l’embassament de Vaiont, a Itàlia,
on el 9 d’octubre del 1964 van
perdre la vida 2.018 persones
com a resultat d’una esllavissada de terres. O la catàstrofe
a la presa de Malpasset a Fréjus, França, amb 421 morts el
2 de desembre del 1959. A
l’Estat espanyol trobem el cas
de la presa de Vega de Tera a
Ribadelago (Zamora), el 9 de
gener del 1959, amb 144 víctimes, i més recentment el de la

Veiem doncs que, si bé la probabilitat d’ocurrència és baixa,
la severitat de les conseqüències resulta elevada. Per tant,
l’argumentació deductiva que a
les energies més toves —atenent a l’anàlisi de les fonts de
generació— els correspon cap
risc o menys que a d’altres és
una fal·làcia i, una vegada més,
les aparences i la manca de
coneixements enganyen.
Si a l’inici assenyalàvem el que
no podíem tractar ni que fos
breument, sí que hi ha uns
àmbits sobre els quals paga la
pena aturar-se per fer-hi algunes consideracions. Aquests
són els anomenats plans d’autoprotecció (PAU) i plans d’emergència (PE) que estan definits en el Decret 82/2010, de
29 de juny, pel qual s’aprova el
catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
El Decret 82/2010 s’aplica a les
entitats i organismes que realitzen activitats que poden generar situacions de greu risc
col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública, i també als centres

que poden resultar afectats de
manera greu per situacions d’aquest caràcter. En el cas dels
aprofitaments hidroelèctrics hi
ha l’obligació de disposar de
PAU per a les infraestructures
hidràuliques, les preses i els
embassaments classificats a
l’Ordre de 12 de març del 1996,
per la qual s’aprova el Reglament tècnic sobre seguretat de
preses, així com la Resolució
del 31 de gener del 1995 per la
qual es disposa la publicació de
l’Acord del Consell de Ministres
que aprova la Directriu bàsica
de planificació de Protecció
Civil davant de riscos d’inundacions; és a dir, es tracta d’una
activitat que té reglamentació
sectorial específica en aquest
àmbit. També és preceptiu que
disposin de PAU les centrals
hidroelèctriques amb una
potència total nominal igual o
superior a 50 MW, que és una
activitat que en aquest àmbit
no té una reglamentació sectorial específica.
Abans de descriure d’una
manera sinòptica i qualitativa
el contingut d’un PAU, cal referir-se succintament a la fisiografia del nostre país, per tal de
disposar de la visió quantitativa
de la qüestió. En pocs quilòmetres passem de zones humides
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d’alta muntanya a zones que
serien pràcticament desèrtiques, de muntanyes descarnades a valls amb rius importants. Un paisatge que és la
cara vista d’una complexa geologia. Aquesta fisiografia va
acompanyada d’una gran irregularitat en el règim de pluges,
que a més d’estar desigualment distribuïdes en el territori, també estan irregularment
repartides en el temps. En vista d’aquesta irregularitat espacial-temporal del recurs hídric, és ineludible disposar
d’infraestructures hidràuliques que permetin abastar les
necessitats d’aigua de boca i
rec i també part de les energètiques. En total, a Catalunya
hi ha més de cinquanta preses
del tipus A i B i quinze centrals hidroelèctriques de més
de 50 MW, que requereixen
disposar dels seus corresponents PAU i mantenir-los.

Figura 3. Mapa de perillositat sísmica de l’Estat espanyol associat
a un període de retorn de cinc-cents anys.
Font: Ministerio de Fomento

INTENSITAT
< VI
= VI
= VII
= VIII

En el cas dels aprofitaments hidroelèctrics hi
ha l’obligació de disposar de PAU per a les
infraestructures hidràuliques, les preses i els
embassaments classificats a l’Ordre de 12 de
març del 1996
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Una síntesi dels continguts
estrictament referits a la seguretat dels PAU quan es parla de
les preses, és el següent: anàlisi
de la seguretat atenent a les
causes; zonificació territorial i
anàlisi dels riscos, i normes
d’actuació.
1.5.1. Anàlisi de la seguretat
L’anàlisi de la seguretat s’aborda atenent a les causes desencadenants d’un eventual trencament o mal funcionament.
A continuació s’estableixen els
indicadors de les causes i finalment es determinen els llindars
associats als diferents escenaris.
Les causes externes són avingudes i/o tempestes extremes, sismes, esllavissades de faldes de
muntanyes i atemptats. Les
internes són anomalies estructurals (esquerdes, subpressions
elevades, fuites en conductes,
obertura de juntes, etc., que en
tots els supòsits comporten filtracions) i avaries en els equips
i serveis essencials.

Pel que fa a l’establiment dels
llindars, aquests cal que es defineixin d’una manera senzilla i
concreta per tal que els qui porten l’explotació de la presa en
puguin fer ús sense dificultats.
Atenent a la seguretat hidrològica, es recullen els escenaris
següents:
Escenari 0 o de control
de la seguretat.
Obliga a incrementar el nivell
de vigilància, tot seguint l’evolució temporal dels nivells de
l’embassament i la presència de
personal per maniobrar els elements de desguàs.
a S’ha assolit el nivell màxim
enregistrat en la vida de la
presa sense riscos per a la
seguretat d’aquesta.
b. S’ha assolit el cabal màxim
vessat enregistrat en la vida
de la presa sense riscos per a
la seva seguretat.

c. Amb l’embassament al seu
nivell màxim està entrant o
es preveu que entri una avinguda pròxima, però inferior
a l’avinguda de projecte.
d. Amb l’embassament al seu
nivell actual i amb l’avinguda entrant, d’acord amb les
previsions i les mesures d’explotació i desembassament,
es preveu arribar al nivell de
l’avinguda de projecte sense
superar-lo.
Escenari 1 o d’aplicació
de mesures correctores.
Obliga a modificar l’explotació
prevista a l’embassament,
maximitzant els desguassos
d’aigua.
a. Amb l’embassament al seu
nivell màxim normal, està
entrant o es preveu que entri
una avinguda igual o superior a l’avinguda de projecte,
sense arribar a l’avinguda
extrema.
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b. En la situació actual del
nivell de l’embassament, superior o inferior al nivell
màxim normal, i amb l’avinguda entrant i les previsions,
junt amb les mesures d’explotació i desembassament, es
preveu superar el nivell de
l’avinguda de projecte, però
sense esgotar els resguards.
c. Es preveu el vessament sobre
les comportes per la impossibilitat d’accionar-les, però no
el seu trencament perquè
estan dissenyades per suportar l’altura prevista del vessament.
Escenari 2 o excepcional.
Obliga a aplicar mesures extraordinàries per incrementar
la capacitat de desguàs o a
defensar la zona previsiblement afectada pel vessament.
a. Amb l’embassament al seu
nivell màxim normal, està
entrant o es preveu que entri
una avinguda igual o superior a l’avinguda de projecte,
sense arribar a l’avinguda
extrema.
b. En la situació actual del
nivell de l’embassament,
superior o inferior al nivell
màxim normal, i amb l’avinguda entrant i les previsions,
junt amb les mesures d’explotació i desembassament, es
preveu superar el nivell de
l’avinguda de projecte, però
sense esgotar els resguards.
c. Es preveu el vessament sobre
les comportes per la impossibilitat d’accionar-les, però no
el seu trencament perquè
estan dissenyades per suportar l’altura prevista del vessament.

Figura 4. Perfils longitudinals d’una llera.
Representació de nivells i cabals.
Font: J. Llop Ribalta

PERFILS LONGITUDINALS D’UNA LLERA. REPRESENTACIÓ DE NIVELLS I CABALS

HIDROGRAMES REPRESENTATIUS DE LA LAMINACIÓ DE L’ONA DE TRENCAMENT. ESCENARI 2
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MAPA D’INUNDACIÓ PROGRESSIVA EN CAS DE TRENCAMENT D’UNA PRESA

MAPA D’INUNDACIÓ
PROGRESSIVA

Escenari 3 o límit.
No implica conceptualment
cap actuació addicional de les
establertes a l’escenari 2. El que
sí que comporta és l’activació
dels avisos a la població situada a la zona d’inundació
durant la primera mitja hora,

per imminent trencament de la
presa.
a. En la situació actual del
nivell de l’embassament, su-

perior al nivell de l’avinguda
de projecte i, en aquest cas,
superior a l’avinguda extrema, i amb l’avinguda entrant i atenent a les previ-
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sions, junt amb les mesures
d’explotació dels embassaments i mitjans disponibles,
es preveu que sobreïxi i que
es produeixi el trencament.
b. La presa sobreïx i es preveu el
trencament o ja s’ha iniciat.

–38–

Amb relació als sismes, únicament s’estableix el llindar
corresponent a l’escenari 0,
com a efecte de l’ocurrència
d’un terratrèmol amb una
intensitat superior a la definida
en el mapa de perillositat sísmica a la zona de la presa,
segons l’escala EMS-98, o de
magnitud superior a l’acceleració de càlcul de la presa. Els
llindars associats a escenaris
superiors depenen dels resultats i de les interpretacions de
la inspecció i l’auscultació
immediates que es desencadenen com a conseqüència de
l’escenari 0, de manera que si
es detecta alguna anomalia,
aquesta serà la causa d’una
eventual progressió de l’escenari. En qualsevol cas, és convenient declarar l’escenari 1
davant d’un terratrèmol amb
una acceleració pic igual al
50% del màxim que pot suportar la presa en condicions de
seguretat.
Pel que fa a la inspecció i l’auscultació, en ambdós supòsits
no és procedent establir llindars més enllà de l’escenari 0,
sigui perquè les mesures
correctores corresponents a
l’escenari 1 i superiors es
desenvoluparan fora del Pla
d’emergència si són d’evolució
lenta, o bé perquè cal associarles a les causes de l’emergència
i no a les circumstancies que la
qualifiquen.
Quant a la resta de supòsits,
com ara precipitacions extremes, signes d’incendis, vandalisme i sabotatge, esllavissades,
etc., no es fixa cap llindar
quantitatiu, sinó que s’establirà
com a resultat de la inspecció i

Figura 5. Làmina d’inundació representada en 3D.
Font: J. Llop Ribalta

Figura 6. Zonificació territorial d’una presa.
Exemple de làmina d’inundació generada
amb el MIKE11 del Danish Hydraulic Institute.
Font: J. Llop Ribalta

En total, a Catalunya hi ha més de cinquanta preses del tipus A i B i quinze centrals
hidroelèctriques de més de 50 MW, que
requereixen disposar dels seus corresponents
PAU i mantenir-los.
l’auscultació que es realitzarà
quan la presa se situï a l’escenari 0.
1.5.2. Zonificació territorial i
anàlisi dels riscos generats pel
trencament
Consisteix en la delimitació
de les àrees progressivament
inundables i els corresponents
temps, junt amb l’estimació
dels danys. Per a l’establiment
de les hipòtesis de trencament
(trencaments encadenats; característiques del trencament;
estudi de la propagació de l’ona: model numèric i mapes
d’inundació progressiva), s’utilitzen entre d’altres: el MIKE
11 del Danish Hydraulic Institute, el DAMBRK de Boss i el
FLDWAV del National Weather Service (EUA), que proven de resoldre, per mètodes
paramètrics i similars, les
equacions de Saint Venant del
moviment en règim variable
de la propagació de l’ona.
Tanmateix, s’utilitza cartografia, hidrogrames, etc.

En aquests plànols es representa l’extensió de la zona
potencial d’inundació, l’evolució en el temps i també la
posició del front de l’ona. Així
mateix s’assenyalen, mitjançant taules, els elements
territorials rellevants amb les
afeccions corresponents, la
seva localització utilitzant sistemes d’informació geogràfica
i els terminis en què es produiria aquest fenomen.
1.5.3. Normes d’actuació que
ha de dur a terme el titular de
la presa
Constitueixen el conjunt d’accions que permeten fer front a
eventuals emergències. Es tracta de mesures preventives d’eliminació o de reducció dels riscos. Cal destacar-ne dos aspectes: l’organització i planificació
dels recursos humans i materials per controlar els factors de
risc, i l’establiment d’un sistema d’informació i comunicació
a les administracions competents i d’avís a la població.
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Figura 7. Organigrama en emergència.
Font: J. Llop Ribalta

DIRECTOR DEL PLA (DPE)

És el responsable de l’explotació de la presa, de declarar-ne l’emergència i de determinar els escenaris.
Una vegada declarada l’emergència assumirà el comandament i organització de tots els medis i recursos.
Funcions:

Informa als Organismes Públics
Ordena la intensificació de les vigilàncies i alertar a les poblacions.
Ordena mesures correctores per disminuir el risc.
Estableix la valoració de la situació de risc.

EQUIP DE GESTIÓ

COMITÈ PERMANENT
Funcions:

Ordena desembassaments
Facilita assessorament tècnic.

Funcions: Assessorament i recolzament d’experts al
DPE.(O.C; Èlectrics; Mecànics; SSII, etc.)

EQUIP DE CONTROL
Funcions:

EQUIP OPERATIU

Seguiment de la situació hidrològica, i previsions.
Seguiment i gestió de les alarmes i incidèncias.
Coordinació de l’explotació l’embassament amb l’explotació
de la resta d’embassaments de la conca.
Informar al DPE de qualsevol incidència.

Funcions:

Realització de rondes de vigilància
i inspecció
Aplicació de les mesures correctores
que procedeixin.
Operació i manteniment de la presa
i serveis essencials de la mateixa.
Informar al DPE de qualsevol anomalia.

MITJANS I RECURSOS EXTERNS

Figura 8. Esquema de comunicacions.
Font: J. Llop Ribalta

Fins Escenari 1, la Sala d’Emergència Primària ho serà la CEntral o be el Centre de Control a decisió del Director del Pla. Per escenaris superiors la Sala d’Emergència denominada Secundaria es localitzarà a la pròpia presa.

Informar a l’òrgan
de la Comunitat
Autònoma

Informar Confederació
Hidrogràfica

Central associada
a la Presa X

Presa X

Informar CCOP

Informar al titular de
les preses situades
aigües avall.
Centre de Control

Sala d’Emergència
Secundària

Activar l’avís a la
població

(1) El sistema de comunicacions entre els diferents elements es detallarà en el Projecte d’Implantació del Pla. En tot cas, sempre
estarà constituït per un doble sistema: un sistema primari i un altre secundari, al qual es commutarà en cas de fallida del primer.
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Com a norma general, l’explotació dels aprofitaments hidroelèctrics de cada empresa
o administració es dirigeix de
manera conjunta des d’un
centre de control en què se
centralitzen totes les dades
relatives a l’estat de les instal·lacions, l’auscultació automatitzada, les alarmes i les
incidències, que s’enviaran a
organismes oficials, a més d’estar en contacte permanent
amb les organitzacions internes i externes. Aquests centres
disposen de sistemes redundants i alternatius de comunicacions (veu, dades i imatges).
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No obstant això, es disposa de
personal desplaçat o en situació de desplaçar-se a les instal·lacions per identificar-ne
qualsevol problema i actuar,
si cal, sobre els elements afectats en qualsevol moment i
situació, les 24 hores del dia i
els 365 dies de l’any.

El Pla d’emergència preveu
únicament l’avís a la població
sense considerar altres aspectes com ara les vies d’evacuació, el control d’accessos a la
zona, etc., que corresponen a
altres organismes competents.
1.5.4. Conclusió
En l’explotació dels aprofitaments hidroelèctrics, si bé és
molt improbable que es produeixi un incident que esdevingui en un trencament, la
seguretat i la protecció de la
població prenen una rellevància cabdal, a més d’haver-hi
una demanda social creixent
sobre aquesta qüestió.
Avui es disposa d’una normativa amb una estructura
comuna pel que fa al disseny,
l’explotació i la inspecció,
amb unes pautes i una metodologia que han permès estandarditzar la redacció dels
plans d’autoprotecció.

Ara bé, per tal que aquests
plans resultin operatius cal
que es disposi dels mitjans
materials i humans qualificats,
amb l’expertesa —coneixements i habilitats— necessària
i el rigor del treball ben fet,
que han de ser les senyes d’identitat contrastades dels que
treballen en aquest àmbit, juntament amb una coordinació
eficaç, una planificació de les
comunicacions, una integració
dels PAU en les normes d’explotació de la presa i una
actualització permanent del
propi Pla d’autoprotecció.
La implantació del plans serà
una tasca gens fàcil. La seva
complexitat resideix no només
en els aspectes tècnics, materials i organitzatius, sinó també perquè comporta uns nivells de coordinació exigents
entre les administracions implicades i, sobretot, una nova
cultura de participació.
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1.6.
Florenci Hernández
Enginyer industrial, en l’especialitat
de tècniques energètiques, per la
UPC, MBA per ESADE i Màster en Gestió Pública i diplomat en Funció
Gerencial a les Administracions
Públiques per ESADE. Va exercir d’enginyer industrial en una empresa
multinacional des de l’any 1986. Des
de l’any 1991 treballa a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, on
ha estat cap del servei d’Establiments
Industrials, cap del servei de Planificació i actualment és cap del servei
de Seguretat d’Instal·lacions.

Per una nova gestió
pública en la seguretat
de les instal·lacions
1.6.1. Introducció
En els països desenvolupats,
parlar avui del sector públic és
sinònim de parlar de canvi. El
qüestionament a què ha estat
sotmès durant les últimes tres
dècades ha fet canviar significativament la percepció social
que se’n té. De ser una eina privilegiada per a la resolució de
problemes, el sector públic ha
passat a convertir-se en un dels
principals problemes de la nostra societat. Sens dubte, la
modernització i els programes
de reforma administrativa
implementats per diversos
governs des del començament
de la dècada dels vuitanta i les
limitacions
pressupostàries
creixents imposades per la globalització de l’economia, estan
tenint implicacions sobre l’organització i les formes d’actuació del sector públic. Ens trobem en una situació en què al
sector públic se li demana “fer
més i millor amb menys recursos”.
Tal com va exposar el professor
Xavier Mendoza en introduir el
concepte d’estat relacional, el
paper que cada període històric
adjudica a l’estat està relacionat amb l’entorn econòmic,
social i polític, i, alhora, a cada
model d’estat li correspon un
model organitzatiu particular
d’Administració pública.
L’estat liberal i l’estat del benestar han estat els dos grans
models de referència en el
debat sobre el paper de l’estat
en les societats democràtiques.

No obstant això, actualment hi
ha una consciència creixent del
fet que és necessari trobar nous
models d’estat i, per tant, d’administració, per fer front als
complexos problemes que afecten les nostres societats a l’inici
del segle XXI. En aquest sentit,
l’entrada en crisi de l’estat de
benestar ens posa en un punt
d’inflexió i, per tant, d’incertesa, sobre quina serà la configuració del model d’estat que el
succeeixi.
L’estat liberal de dret, que va
néixer amb la Revolució Francesa, es troba fortament vinculat al desenvolupament del lliure mercat. D’entrada, el seu
nucli el va constituir la protecció de les llibertats econòmiques individuals, especialment
la llibertat d’empresa. Posteriorment, l’estat liberal evolucionà i donà pas a les llibertats
cíviques i polítiques en el conjunt de la població. La tasca
bàsica de l’estat liberal consisteix a garantir a tots els ciutadans la igualtat jurídica en l’exercici dels seus drets i en el
compliment de les seves obligacions. Des d’una perspectiva
organitzativa, queda reflectit
en l’adopció del model
burocràtic segons la formulació
weberiana.
L’estat del benestar, que té el
seu origen a l’Alemanya de
finals del segle XIX, es va
desenvolupar considerablement
després de la Segona Guerra
Mundial, afavorint-se d’un context de forta expansió econòmi-
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ca. La voluntat d’universalitzar
el benestar ha portat al fet que
l’estat sigui un proveïdor directe de serveis, i troba la seva
expressió organitzativa en el
model de gestió gerencial.
Les limitacions pròpies de l’estat del benestar per respondre a
les demandes d’una societat
cada vegada més desenvolupada, complexa i interdependent,
agreujades per les pressions
derivades de la globalització
econòmica, posen de manifest
la necessitat de repensar la
relació entre els àmbits públic i
privat, que donen lloc a l’aparició de l’estat relacional. El
model organitzatiu que correspon a l’estat relacional és el de
l’organització capaç de crear i
gestionar xarxes interorganitzacionals complexes que impliquen tant organitzacions públiques com privades.
–42–

El desenvolupament de cada
un d’aquests models d’estat no
comporta el desplaçament o la
substitució dels models d’administració anteriors, sinó la
incorporació de noves tasques i
responsabilitats públiques a les
ja existents. Això introdueix
una extraordinària complexitat
en la gestió pública, no exempta de conflictes i tensions,
donada la necessitat d’integrar
lògiques i perspectives clarament diferents.
La premissa de l’estat relacional
és l’acceptació que l’estat no és
omnipotent ni autosuficient.
Com diu Michel Crozier, “l’estat
modern és un estat modest”
que reconeix la complexitat i la
interdependència dels problemes que afronta, i que suposa
que la resolució d’aquests problemes només pot ser tractada
amb la col·laboració activa de
la pròpia societat.
L’estat relacional posa les relacions entre els àmbits públics i
privats, entre estat i societat, en

el marc de la coresponsabilitat.
La coresponsabilitat implica, en
primer lloc, l’existència d’objectius comuns; en segon lloc, l’assumpció de responsabilitats
específiques en el seu assoliment; i, en tercer lloc, la coordinació eficaç de les responsabilitats assumides per cada una
de les parts. El fet de considerar la relació entre estat i societat en termes de responsabilitat
compartida, implica fer ús d’una actitud decidida vers el diàleg i la cooperació. A l’estat
relacional,
els
interessos
col·lectius deixen de ser considerats com a patrimoni exclusiu de l’estat, i la participació
de la societat es converteix no
només en desitjable, sinó també en legítima.
Aquesta col·laboració entre
l’Administració i la societat es
manifesta en l’existència de
projectes conjunts, en què hi ha
un acord en els objectius a
assolir, i cada una de les parts
hi aporta recursos i, com a conseqüència, assumeix la coresponsabilitat dels resultats.
L’estat relacional situa les relacions entre l’estat, el mercat i la
societat civil en el terreny de la
coresponsabilitat, que és una
característica essencial però
absent en els models de l’estat
liberal i de l’estat del benestar.
D’aquesta manera s’intenten
superar premisses com que la
cerca de l’interès social és patrimoni exclusiu de l’estat, que
l’estat sempre és capaç de resoldre els problemes tot sol, o la
desconfiança intrínseca existent a la societat civil i al món
empresarial.
Es pretén superar la idea que
“governar és gastar”. En aquest
model, cal entendre governar
com la capacitat de lideratge i
de trobar el consens per mobilitzar i donar respostes a les
necessitats socials. El model
d’estat relacional vol emfatitzar

la complexitat i la interdependència dels problemes socials.
1.6.2. El marc normatiu de la
seguretat d’instal·lacions
D’acord amb la Llei 12/2008,
de 31 de juliol, de seguretat
industrial, la seguretat industrial és un servei públic d’interès general que té per objecte
prevenir els riscos industrials,
limitar-los a un nivell socialment acceptable i mitigar les
conseqüències dels accidents,
si es produeixen, que puguin
causar danys o perjudicis a les
persones, els béns o el medi
ambient, com a resultat de l’activitat industrial, de la utilització, el funcionament i el manteniment de les instal·lacions
industrials, o de la producció,
l’ús, el consum, l’emmagatzematge o el rebuig dels productes industrials. La seguretat de
les instal·lacions energètiques
queda dins de l’àmbit competencial d’aquesta Llei.
El risc industrial, esmentat a la
definició anterior, és la probabilitat que les instal·lacions
produeixin un efecte danyós
específic en un període de
temps determinat com a conseqüència de les seves característiques o propietats mecàniques,
químiques, elèctriques o radioactives. La pregunta que cal fer
a continuació és fins a quin
punt s’ha de reduir el risc ja
que, com sabem, a un hipotètic
risc zero li correspon un cost
infinit. La resposta ve donada
per l’anomenat risc industrial
acceptable, que és el nivell
màxim de risc que els reglaments tècnics de seguretat
industrial de caràcter obligatori, com per exemple el Reglament electrotècnic de baixa
tensió, han de determinar
tenint en compte els factors
tecnològics, socials i econòmics
que intervenen. Hi ha un
moment a partir del qual els
beneficis aportats per l’incre-
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ment de seguretat no compensen el seu cost ni les externalitats negatives que produeix. Un
clar exemple és el de la velocitat màxima per circular amb
automòbil; fixant una velocitat
màxima per circular exageradament baixa s’evitarien accidents, però seria una mesura
amb molta contestació social.

-

1.6.3. La gestió en xarxa
Hem comentat els models de
gestió de serveis públics tradicionals, i hem fet especial
èmfasi en la crisi que pateixen
avui en dia. Aquest fet sembla
portar-nos cap al que hem anomenat estat relacional, i al seu
corresponent sistema de gestió;
la gestió de la xarxa dels diferents agents relacionats amb el
servei públic corresponent.
Els principals agents de la
cadena de valor de la seguretat
de les instal·lacions energètiques són els següents:
-

-

-

Els tècnics competents autors dels projectes de les
instal·lacions, o de les seves
modificacions, que són els
responsables que aquests
s’adaptin a les condicions
de seguretat legalment exigibles.
Els tècnics competents
directors de l’execució dels
projectes de les instal·lacions, o de les seves modificacions, els quals han d’emetre el certificat corresponent si és preceptiu, i són
els responsables d’adaptar
les instal·lacions als projectes i d’adoptar les mesures i
complir les condicions de
seguretat legalment exigibles en la materialització
dels projectes. Si presten el
servei per a una empresa,
aquesta n’és subsidiàriament responsable.
Els titulars de les instal·lacions, que són responsables de tenir les inscripcions
o els registres que siguin

-

-

-

preceptius, i del fet que s’usin i es mantinguin adequadament d’acord amb les
condicions de seguretat
legalment exigibles i que es
facin les inspeccions periòdiques que estableix la normativa vigent.
Els professionals i les
empreses que intervenen en
la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions, que són
responsables d’estar inscrits
en els registres corresponents i de complir els requisits i les condicions de seguretat industrial legalment
exigibles; les normes tècniques reconegudes; les
bones pràctiques professionals generalment acceptades, i els requisits i les
obligacions corresponents a
les seves inscripcions. Si es
tracta de professionals, les
empreses per a les quals
presten els seus serveis en
són subsidiàriament responsables.
Les empreses de subministrament d’energia elèctrica i
gasos o líquids combustibles, el consum dels quals
requereixi instal·lacions sotmeses a reglaments tècnics
de seguretat industrial, són
responsables de subministrar el seu producte únicament
si
les
dites
instal·lacions tenen les
autoritzacions, les llicències, les inscripcions o els
registres que siguin preceptius.
Els fabricants o importadors
dels equips que s’instal·len,
els quals són responsables
de posar en el mercat únicament equips segurs, d’acord
amb el que estableixen la
legislació específica aplicable, les normes tècniques
reconegudes i les bones
pràctiques professionals
generalment acceptades.
Els organismes de control
que realitzen les inspec-

-

cions en matèria de seguretat industrial, que són responsables de tenir les autoritzacions que siguin preceptives i de complir les
obligacions que se’n desprenen.
El personal inspector dels
organismes de control, que
són els responsables de fer
les avaluacions de conformitat, d’acord amb els
reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables.
Els organismes de control
pels quals presten serveis en
són subsidiàriament responsables.

Els agents esmentats no són les
úniques parts interessades en el
risc de les instal·lacions. La
figura 1 és un esquema que
també engloba altres actors.
Amb el model de gestió de l’estat relacional, el paper de l’Administració passa a ser el de
liderar una xarxa d’agents per
tal d’aconseguir, de manera eficient, l’objectiu comú de tots
ells: en aquest cas, la seguretat
de les instal·lacions energètiques. Això implica un fort canvi
en la cultura organitzativa de
l’Administració, ja que per tenir
èxit en la seva missió, sense deixar de fer les tasques pròpies de
control administratiu, també ha
de passar a exercir unes habilitats diferents, més enfocades a
la gestió i al lideratge compartit
de projectes que impliquin
situacions win-win tant per a
l’Administració (sector públic)
com per als agents que participen en un projecte determinat
(sector privat).
A continuació comentarem
dues iniciatives que estan basades en aquest principi de
col·laboració entre el sector
públic i el sector privat: la Taula Consultiva d’Instal·lacions
d’Energia (TC-IE) i l’Agència de
Qualificació dels Professionals
de l’Enginyeria (AQPE).
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Figura 1. Seguretat Industrial
Font: Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
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1.6.4. Taula Consultiva d’instal·lacions d’energia (TC-IE)
La Taula Consultiva d’Instal·lacions d’Energia (TC-IE) és un
exemple de col·laboració entre
el sector públic i el sector privat. En formen part els col·legis
professionals dels tècnics competents, els gremis de les
empreses instal·ladores-mantenidores, els organismes de control, l’associació dels fabricants
de material elèctric, les empreses de distribució d’energia i
l’Administració.
La seva constitució va coincidir
amb l’entrada en vigor del
Reglament electrotècnic de baixa tensió. La seva aplicació va
comportar la necessitat de
donar resposta a problemes
d’interpretació de la normativa,
i es va decidir crear un marc
permanent de trobada dels
diferents agents que participen
en la cadena de valor de la
seguretat de les instal·lacions
receptores d’energia elèctrica,
que permetés compartir els
coneixements tècnics i l’expe-

Mitjans
de comunicació

Gestors
finques

Inspectors OC
Altres
Fabricants
d’equips

Empresa instal·ladora
/ mantenidora

Gremis

Patronals

Tècnics

Associacions
Fabricants d’equips

riència de tots ells. Aquest
objectiu s’ha assolit mitjançant
l’exercici de les funcions d’anàlisi normatiu i de formulació de
propostes, i l’establiment i la
clarificació de procediments.
Per tant, s’ha convertit en un
referent essencial per als diferents agents del sector.
A més d’aquesta funció original, i donats els coneixements,
l’experiència i la credibilitat
dels partícips de la Taula, s’estan explorant altres vies de
col·laboració: l’elaboració de
campanyes conjuntes per sensibilitzar els titulars de les
instal·lacions de la importància
de fer-ne un bon ús i manteniment, la creació de grups de
treball per fer prospectiva del
sector, anàlisis de diferents
tipus de problemes, etc.
Els resultats obtinguts fins al
moment són plenament satisfactoris, però amb aquestes
noves iniciatives s’espera que
es pugui donar un nou salt cap
endavant en l’anàlisi i la millo-

Organismes
de control
(OC)
ASOCAT

ra de la seguretat d’aquestes
instal·lacions.
1.6.5. Agència de Qualificació
dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE)
Amb l’aplicació feta per l’Estat
de la Directiva de serveis, s’ha
perdut la garantia de la competència tècnica i l’assegurança
de responsabilitat civil, tant per
a les administracions públiques
com per a les empreses que en
són clients, que oferien els
visats dels col·legis professionals sobre els treballs dels tècnics competents. Aquest fet pot
suposar l’exercici de professions tècniques per part de persones sense la necessària competència tècnica.
Davant d’aquest fet, i comptant
amb el suport de l’Administració, els col·legis professionals
d’enginyers de camins, canals i
ports de Catalunya, d’enginyers
informàtics de Catalunya, d’enginyers industrials de Catalunya, d’enginyers agrònoms de
Catalunya i d’enginyers de tele-
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comunicació de Catalunya, han
promogut la creació de la fundació Agència de Qualificació
dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE).
L’AQPE té com a missió principal emetre un certificat reconegut internacionalment que qualifica els enginyers en funció
dels coneixements acreditats i
de l’experiència professional, i
alhora dóna resposta al nou
escenari professional marcat
pel Pla Bolonya, que ha suposat
la multiplicitat de titulacions
professionals en l’àmbit de l’enginyeria: hem passat de tenir
una trentena de titulacions
relacionades amb l’enginyeria a
tenir-ne més de cinc-centes.
L’AQPE té la vocació de convertir-se en un organisme de referència en el sector de l’enginyeria seguint l’exemple de les
agrupacions de països com el
Regne Unit i Alemanya. Per tal
d’equiparar models professionals que impulsin la mobilitat
internacional dels enginyers i
les enginyeres, el certificat emès
per l’AQPE avalua les competències professionals segons
procediments de certificació
objectius i estandarditzats. Així,
el certificat obre les portes cap a
l’exterior, eliminant les traves i
potenciant la mobilitat.
La certificació la poden demanar els professionals de l’enginyeria membres i adscrits en les
entitats que formen l’AQPE. La
qualificació es pot fer sobre 54
àmbits diferents, que van des
de l’electrònica i la robòtica a la
gestió, passant pel medi
ambient, l’energia o els túnels i
obres subterrànies, entre d’altres. La qualificació preveu nou
nivells competencials: els tres
primers els aporta la titulació
del professional (el nivell 3
correspon a una enginyeria
superior o un màster), i els sis
nivells restants són assolibles a
través de la competència relle-

vant acreditada per l’experiència professional.
L’avaluació dels mèrits es fa
davant d’un tribunal conformat
a mida en funció dels àmbits i
subàmbits professionals que es
volen acreditar. El certificat
constata la titulació i el centre
universitari on s’ha cursat, així
com el nivell de qualificació per
a l’àmbit i els subàmbits d’actuació avaluats. Així, un mateix
enginyer o enginyera pot estar
qualificat en diversos àmbits
amb diferents nivells. El certificat no té data de caducitat, sinó
que l’obsolescència la marcarà
el mercat.
La certificació està concebuda
com un aval per a les empreses
i les administracions públiques,
que informa amb rigor i precisió sobre l’especialització i l’experiència de cada professional.
Amb aquest exemple, és la pròpia societat civil qui aporta
valor al sistema de seguretat de
les instal·lacions mitjançant el
llançament d’aquesta iniciativa.
Finalment, donada la situació
econòmica que estem patint,
cal comentar alguns dels efectes de la crisi sobre la seguretat
de les instal·lacions.
1.6.7. La seguretat de les instal·lacions i la crisi econòmica
Amb el pas del temps, com a
conseqüència dels processos de
millora tecnològica i d’innovació, els equips i els productes
cada cop disposen d’una seguretat intrínseca més elevada.
Tornant a l’exemple dels vehicles automòbils, és evident que
els dispositius i els mecanismes
de seguretat dels cotxes més
senzills que es fabriquen avui
en dia són, en general, molt
superiors als que tenien els
millors vehicles de fa vint anys.
Per tant, cada cop són més
segurs els equips i els productes
que s’instal·len.

Malgrat aquest fet, darrerament s’observa una tendència a
l’augment d’incidents en les
instal·lacions. Per exemple,
segons la informació dels Bombers de Barcelona, està augmentant significativament el
nombre de sortides que aquest
cos ha de fer per rescatar persones atrapades en ascensors
com a conseqüència d’avaries
de tipus mecànic. L’explicació
rau en la disminució de recursos dedicats al manteniment
preventiu; fins i tot, probablement, en algun cas en la total
absència d’aquests recursos.
Per tant, a més de la clàssica
funció de control, l’Administració ha de fer un esforç
superior a l’habitual per conscienciar els titulars i usuaris
de les instal·lacions sobre la
importància de fer manteniment preventiu. Per dur a terme aquestes campanyes de
sensibilització, s’ha constituït
un grup de treball amb la participació del sector privat per
analitzar més específicament
quin ha de ser el target (o
públic objectiu) i el missatge
més efectiu, així com per cofinançar-les.
En resum, podem afirmar que
l’evidència ens diu que els
països que avancen més ràpidament i de manera sostinguda són aquells en què el sector públic actua de catalitzador de les energies, els entusiasmes i les complicitats de
la societat civil, sense per això
deixar de realitzar les funcions clàssiques de control
administratiu. Això només
s’aconsegueix treballant conjuntament i creant espais de
confiança i de coneixement
mutu que permetin una relació fluida entre l’àmbit públic
i el privat. No és fàcil i exigeix
forts canvis de mentalitat de
totes les parts implicades,
però al meu parer és l’únic
camí possible per tal d’assolir
un progrés sostenible.
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1.7.
Instal·lacions de gas

José Maria Almacellas
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Enginyer químic i MBA per ESADE, té
vint-i-cinc anys d’experiència de gestió a l’àrea de distribució de gas dins
del Grup Gas Natural Fenosa; durant
deu d’aquests anys va treballar a l’àrea internacional del Grup. Té experiència en les àrees de direcció general, direcció tècnica i direcció comercial: director tècnic de Gas Lleida, SA
(1987-1997); Country Manager i director comercial a Gas Natural ESP
Colòmbia (1997-2007), i director
general de Gas Natural Distribució a
l’Estat espanyol (2007-2009). Actualment, és director tècnic de Distribució de Gas per a totes les distribuïdores de gas del Grup (11,2 milions de
punts de subministrament i 110.000
km de xarxa a l’Estat espanyol, Itàlia,
Mèxic, Colòmbia, el Brasil i l’Argentina). Ha estat president del Comitè de
Distribució d’Eurogas i actualment és
membre de la Comissió d’Energia del
Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya i vicepresident de XOC4IGU
(International Gas Union).

1.7.1. Introducció
Per posar en context l’evolució
de la seguretat en el sector del
gas canalitzat cal fer una breu
ressenya històrica de l’evolució d’una indústria que, amb
gairebé dos-cents anys d’antiguitat, va néixer com una solució a l’enllumenat públic d’algunes ciutats i el desenvolupament de les quals s’ha produït
bàsicament en els últims quaranta anys amb l’ús del gas
natural en substitució del gas
manufacturat a la dècada dels
seixanta, la construcció de
xarxes de gasoductes d’alta
pressió i l’ús del polietilè per a
la fabricació de canonades de
distribució.
A principis del segle XIX van
aparèixer a Anglaterra les primeres aplicacions comercials
del gas d’hulla. Per primera
vegada, el 1812 es va construir a Londres una xarxa de
canonades subterrànies connectades a una fàbrica que
proporcionava combustible
per a l’enllumenat públic de la
ciutat i algunes grans fàbriques tèxtils.

A Espanya, el gas manufacturat es va començar
a comercialitzar molt tardanament.
Simultàniament a la implantació del gas manufacturat,
havien tingut lloc als Estats
Units les primeres experiències modernes d’ús del gas
natural (Fredonia, Nova York,
1821), però el seu desenvolu-

pament va quedar limitat a les
poques poblacions que comptaven amb jaciments en el seu
subsòl fins al descobriment dels
mètodes de transport a llarga
distància un segle més tard.
Un fet destacable va ser la
necessitat de gestionar els riscos que comportava l’ús del
gas, cosa que es va plasmar,
des del 1864, en els plecs de
condicions entre els ajuntaments i les empreses. En
aquests plecs es mostrava la
necessitat que els ajuntaments
comptessin amb l’assistència
tècnica de persones enteses en
el procés de fabricació i distribució de gas, les quals haurien
d’assessorar les autoritats
municipals. Com a conseqüència d’aquestes noves condicions, es va produir l’entrada
dels enginyers municipals en
el sector gasista, els coneixements tècnics dels quals permetrien a les autoritats de la
ciutat comptar amb elements
de judici per intervenir activament en les condicions del
subministrament.
A Espanya, el gas manufacturat es va començar a comercialitzar molt tardanament. La
primera companyia, la Societat Catalana d’Enllumenat per
Gas, va iniciar el seu funcionament a Barcelona l’any 1842.
Va ser el primer sector industrial d’alta inversió que apareix històricament, i a més
amb un èmfasi de servei al
ciutadà i a la comunitat, fins i
tot abans de l’inici del ferroca-

BLOC 1.qxd

30/10/12

17:35

Página 47

INNOVACIÓ EN LA SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES

rril o del servei de distribució
d’aigua, només per citar-ne
dos exemples.
L’arribada de l’electricitat, en
els últims anys del segle XIX,
va representar a Espanya, com
a tot el món, una forta competència per a la indústria del
gas en el mercat de l’enllumenat. El gas hauria d’obrir-se
camí en l’àmbit de la calefacció i la cuina domèstica.
D’altra banda, el gas natural
havia experimentat, des dels
anys vint, un increment substancial de la producció i el
consum. Les canalitzacions
d’alta pressió permetien transportar-lo fins a punts relativament llunyans dels jaciments,
de manera que els països que
disposaven de grans reserves,
com els Estats Units, van
començar a usar-lo de manera
intensiva, desplaçant l’antic
gas manufacturat i, fins i tot,
el carbó i el petroli.
A Europa, la introducció generalitzada del consum de gas
natural no es va produir fins a
principi dels anys seixanta
amb el descobriment de grans
jaciments, sobretot a Groninga
(Holanda), i la posada a punt
d’una nova tecnologia per al
transport marítim del gas mitjançant liquació. El gas natural
va començar a introduir-se a
Espanya a finals de la dècada
dels seixanta a través d’aprovisionaments de gas natural
liquat (GNL) procedent de
Líbia, descarregats a la planta
de regasificació de Barcelona
des del febrer del 1969.
El 1985 es va signar el “protocol del gas” amb l’objectiu
d’impulsar el creixement del
consum del gas natural, i del
sector del gas natural en general, a Espanya. Entre els anys
1985 i 1993, els aprovisionaments de GNL (a través de la
planta de Barcelona i de dues

noves plantes de regasificació
construïdes a Huelva i Cartagena) es complementaven amb
la limitada producció de gas
natural dels jaciments de Serrablo (Osca) i Gaviota (Biscaia).
Intrínsecament lligat a l’evolució de les infraestructures
gasistes està l’increment en el
consum final de gas natural,
amb elevades taxes de creixement entre el 1985 i el 2000.
El consum va créixer principalment a causa de l’increment de l’ús de gas natural en
processos industrials, acompanyat per un creixement gradual del consum de gas natural en les llars gràcies, entre
d’altres, a la facilitat d’execució de xarxes de distribució
mitjançant la nova tecnologia
de les xarxes de polietilè.
1.7.2. Innovacions
1.7.2.1. Introducció del gas
natural
La dècada dels seixanta finalitza
amb la introducció del gas natural a Espanya (1969) per la
planta de regasificació de Barcelona, la qual cosa obre una etapa de creixement sense limitacions de producció que facilita el
subministrament i el transport a
alta pressió a zones allunyades
de les d’emmagatzematge.
Aquest gas va afavorir el desenvolupament de tecnologies
capaces d’aprofitar el seu major
contingut calorífic amb relació
al gas ciutat, i va preparar el
camí a la posterior utilització
del gas natural, que té els avantatges de no ser tòxic, ser net i
poder aplicar-se tal com es troba. Un altre avantatge molt
important és que, com que es
tracta d’un gas sec, facilità molt
la implantació de noves xarxes
de distribució i les instal·lacions
dels clients perquè no va ser
necessari col·locar sifons per al
buidatge de l’aigua com ocorria
amb el gas manufacturat.

1.7.2.2. Introducció del polietilè
L’ús de tubs de polietilè per a
la construcció de xarxes de
distribució de gas es va iniciar
a partir dels anys seixanta del
segle passat i ha revolucionat
el procés de construcció, manteniment i renovació d’aquest
tipus de xarxes, abaratint els
costos d’execució i facilitant l’arribada del gas a zones noves.
A Espanya, les primeres xarxes
de distribució de gas que es
van instal·lar per portar el gas
manufacturat (fabricat a partir
de carbó d’hulla) que s’utilitzava a l’enllumenat dels carrers i
a les privilegiades llars que s’ho
podien permetre, es van realitzar amb canonades de fosa grisa (aliatge de ferro). Aquest
tipus de tub va ser el material
usat fins a la dècada dels anys
seixanta, quan es van començar a introduir altres materials
com la planxa asfaltada (una
làmina metàl·lica recoberta d’asfalt) o el fibrociment (una barreja de ciment, fibres d’amiant i
aigua). A partir del 1970 es va
començar a utilitzar la fosa dúctil (una fosa especial de més
qualitat que la fosa grisa).
Tots aquests materials, a part
de la seva pròpia naturalesa
constructiva, tenien l’inconvenient que només servien per
subministrar gas a baixa pressió i la unió entre canonades i
els accessoris era de tipus
mecànic amb el consegüent
problema de fuites.
Cap al 1980 es van començar
a utilitzar a Espanya, de
manera massiva, els materials
plàstics i, fonamentalment, el
polietilè, que en poc més de
trenta anys ha desbancat a tots
els altres materials en la construcció de xarxes de distribució que operen a una pressió
de fins a 10 bar. Actualment,
prop del 90% de les xarxes de
distribució de gas a Espanya

–47–
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són de polietilè, percentatge
que aconsegueix el 100% en
les xarxes que treballen a una
pressió de fins a 4 bar.
Són diversos els avantatges
que han fet del polietilè un
material preferent per a la
construcció de xarxes de distribució de gas: la seva
resistència, la seva flexibilitat i
la seva llarga durada.
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Pel que fa a la resistència, l’ús
del polietilè resol els problemes que es deriven de la
corrosió i de la fragilitat d’un
altre tipus de canonades, i proporciona una gran resistència
als atacs químics i a les agressions mediambientals. A més,
presenta una gran facilitat de
maneig i d’instal·lació, i ofereix una característica molt
significativa amb relació a
altres materials: permet que
totes les unions es realitzin
mitjançant soldadura, per la
qual cosa es minimitza la possibilitat de fuites.
D’altra banda, és un material
molt flexible. Aquesta característica, a més de facilitar la
col·locació dels tubs a la rasa o
el transport en rotllos i bobines, permet que en determinades situacions es converteixi
en un material que ajuda a
mitigar els efectes d’un
terratrèmol. Per exemple, en
els sismes que van sacsejar la
ciutat japonesa de Kobe el
1995 i la zona cafetera de
Colòmbia el 2007, les xarxes
de distribució d’aigua o gas
formades per tubs de polietilè
van ser les úniques que van
mantenir la seva integritat.
A l’últim, la seva durabilitat.
Com s’ha indicat abans, un
aspecte fonamental en la
implantació de les xarxes de
distribució de gas és la unió dels
diferents tubs que la formen i la
dels accessoris. En el cas del
polietilè, els tubs i els accessoris
fabricats amb aquest material

Pel que fa a la resistència, l’ús del polietilè
resol els problemes que es deriven de la
corrosió i de la fragilitat d’un altre tipus de
canonades, i proporciona una gran resistència als atacs químics i a les agressions
mediambientals.
s’uneixen entre si mitjançant un
procés de fusió que assegura
una perfecta estanquitat de les
unions. Al llarg dels anys, la
innovació en la tecnologia per
executar les unions de les canonades i els accessoris de polietilè ha evolucionat ràpidament
amb la introducció de màquines
automàtiques que asseguren,
mitjançant la lectura de codis
de barres, que es compleixen els
paràmetres tècnics de la unió
especificats per a cada tipus d’accessori, la qual cosa minimitza
l’actuació del factor humà i permet la traçabilitat de cada una
de les fusions. Aquest tipus d’unions, a més, permet realitzar
operacions i derivacions sense
interrompre el subministrament
de gas amb total seguretat.
1.7.2.3. Innovació en la utilització del gas
Com s’ha indicat anteriorment, la introducció de l’energia elèctrica a l’enllumenat
públic va suposar que el sector
del gas hagués de canviar
d’enfocament i dirigir-se cap a
l’ús per a cocció, calefacció i
escalfament d’aigua a les llars.
Es van haver de dissenyar cuines, escalfadors i calderes, que
no existien, fins al punt que la
primera caldera per a calefacció de gas es va instal·lar a
Barcelona a mitjans dels anys
seixanta.
Les innovacions més importants quant a la seguretat en
l’ús del gas natural per al
mercat residencial s’han produït en els últims quinze
anys. D’una banda, amb la

introducció de controls de
seguretat electrònics en les
calderes de calefacció i escalfadors d’aigua i, d’altra banda, amb l’adopció del concepte de combustió estanca en
què els aparells de gas prenen
l’aire de combustió i expulsen
els gasos sempre a l’exterior,
de manera que millora la
seguretat davant de possibles
casos d’intoxicació per monòxid de carboni.
1.7.2.4. Innovació en la gestió del control i introducció
de les tecnologies de la
informació i la comunicació
(TIC)
La irrupció en els últims anys
de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació, i
les eines de geoposicionament
a l’abast de tots, han permès
l’aplicació d’innovacions importants en la gestió del control i la seguretat de les
instal·lacions que formen part
de la cadena de subministrament del gas natural.
A continuació es resumeixen
alguns exemples d’aplicació de
les TIC:
– Telesupervisió centralitzada
d’obres repetitives i de poca
complexitat
Permet compartir, en temps
real, vídeos, fotos i informació
entre els treballadors de camp
i el personal especialitzat en
un despatx, el qual dóna l’autorització per passar al pas
següent en l’obra de canalització si tot és correcte.
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– Mobilitat aplicada al manteniment i l’atenció d’urgències
Gestió d’ordres de manteniment des de terminals mòbils
(tauletes tàctils i PC) per a
activitats de manteniment
programades (resseguiment,
vigilància, manteniment d’estacions de regulació, vàlvules i
conjunts de regulació), correctius i atenció d’urgències.
Incorpora GPS per a la localització d’instal·lacions. Permet
connexió amb la xarxa cartogràfica (GIS) i amb el sistema de gestió de manteniment.
Permet la consulta on-line de
dades de la xarxa en activitats
de camp.
Permet consultar, a través de
Google Maps, la posició d’elements i la ruta que cal seguir.
La informació és consultable i
actualitzable des de les activitats de camp.
– Aplicació de mobilitat en la
supervisió de la construcció
de noves infraestructures
Aquesta solució de gestió permet tenir informes sobre operacions realitzades, mesurar la
productivitat en les obres,
emmagatzemar fotografies i
gestionar defectes (no conformitats).
– Televigilància de la protecció
catòdica

Sistema de mesurament en
continu dels paràmetres elèctrics més significatius. Les
mesures són transmeses per
una unitat de control a un centre de dades, i es registren en
un arxiu central.
Permet l’anàlisi i el registre de
mesures mitjançant gràfics.
Genera avisos en el cas de
superar els valors prefixats o
detectar anomalies de funcionament.
Així mateix, substitueix verificacions i controls periòdics
directes, reduint sensiblement
la seva freqüència.
– Vigilància xarxa mitjançant
UAV
UAV són les sigles d’Unmanned
Aerial Vehicle. Es tracta d’aeronaus que volen sense pilot a
bord i són maniobrades mitjançant un sistema de control
remot terrestre que disposa de
seguiment per GPS.
Permeten obtenir fotos d’incidències i vídeos georeferenciats, i una intervenció més
ràpida davant d’incidències.
– Gestió automatitzada de les
estacions de regulació i mesura mitjançant la instal·lació d’elements de regulació que permeten integrar, en un mateix component i controlat des del centre de control (SCADA):
- Mesurament del flux de
gas.

-

-

-

Control i canvi de pressió de sortida del gas
realitzat des del centre
de control.
Limitació remota del
cabal.
Inspecció remota dels
paràmetres de funcionament de tota l’estació
de regulació.
Interrupció remota del
subministrament de gas
en cas d’emergència.

1.7.3. Conclusió
La innovació en la indústria
del gas, tant en els aspectes de
la seva utilització com de la
seguretat, s’ha produït en els
últims cinquanta anys, arran
d’importants canvis tecnològics i de model de negoci que
han permès la cobertura del
servei en la major part de la
geografia i, alhora, una millora molt significativa en els
aspectes de seguretat.
–49–

Com s’ha indicat al llarg de
l’exposició, les innovacions de
base es poden resumir en:
introducció del gas natural en
substitució del gas manufacturat, ús de canonades de polietilè en substitució d’altres
materials per a canalització, i
aplicació de les tecnologies de
la informació i la comunicació.
Totes aquestes innovacions i
els seus respectius desenvolupaments han permès un avenç
molt significatiu en la millora
de la seguretat en les
instal·lacions i el servei de distribució de gas.
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1.8.
Joan Jubany
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Enginyer industrial i llicenciat en
Ciències Físiques, va cursar, també,
un programa de Desenvolupament
Directiu. Ha estat professor associat
al Departament d’Electrotècnica de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers
Industrials de Barcelona. La seva
experiència professional dins del
grup Endesa l’ha portat a càrrecs com
el de cap de la Unitat de Regulació i
Normativa, cap de la Unitat de Moviment d’Energia i Regulació (Hidroelèctrica de Catalunya / Enher), director de Gestió de Mercat i director
territorial d’Accés a Clients i Mesura
(Fecsa-Enher / Endesa). Actualment
n’és el subdirector de Gestió de l’Energia i Operacions Nord.

Telegestió: un avenç en
seguretat i sostenibilitat
1.8.1. Introducció
L’objecte de l’article és exposar
la incidència del projecte innovador de telegestió en l’àmbit
de la seguretat i també en la
sostenibilitat, el qual suposa la
substitució dels comptadors
tradicionals pels comptadors
intel·ligents en els subministraments de potència inferior
a 15 kW, així com la implantació d’un sistema aigües amunt
dels equips de mesura que
transmet la informació a un
centre de control.
La normativa vigent dóna
l’any 2018 com a termini per a
la substitució de tot el parc de
comptadors i la implantació
del sistema de telegestió.
A l’article es distingeixen dues
etapes. La primera abraça la
problemàtica actual de la fase
d’implantació que implica un
augment dels riscos en seguretat, i se citen els procediments
utilitzats per al treball de
camp que els minimitza. La
segona etapa correspon a la
fase futura en què ja estarà
implantat el sistema de tele-

gestió; com a conseqüència
d’això, canviarà radicalment la
manera de realitzar les operacions i s’espera, entre altres
beneficis, una millora en la
seguretat i la sostenibilitat.
1.8.2. Descripció del sistema
de telegestió
El sistema de telegestió és un
sistema de mesura i comunicació bidireccional entre el
consumidor i l’empresa distribuïdora que proporciona
accés remot als comptadors,
més freqüència i disponibilitat
de lectura, mecanismes antifrau i intrusisme més avançats, control de la potència
sol·licitada i millor gestió de
l’energia.
El sistema de telegestió consta
dels següents elements bàsics:
-

-

-

El sistema de telegestió és un sistema de
mesura i comunicació bidireccional entre el
consumidor i l’empresa distribuïdora que
proporciona accés remot als comptadors,
més freqüència i disponibilitat de lectura,
mecanismes antifrau i intrusisme més
avançats, control de la potència sol·licitada
i millor gestió de l’energia.

Comptador
Concentrador
Comunicacions PLC (Power
Line Communication) en
banda estreta a través de la
xarxa de baixa tensió
Elements del sistema de
comunicacions WAN (Wide
Area Network)
Sistema central de telegestió

A continuació es descriuen
amb més detall alguns dels
elements anteriors.
Els comptadors són dispositius
electrònics amb importants capacitats necessàries per al processament, l’emmagatzematge
i la transmissió dels registres de
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Figura 1. Esquema general d’un sistema de telegestió.
Font: J. Jubany, a partir del projecte de telegestió d’Endesa.

SISTEMA OPERACIÓ
XARXA DE TELEGESTIÓ

INTERFACE
SISTEMA
COMERCIAL

GPRS, UMTS, ADSL, WiMAX,
PLC de MT,...
CONCENTRADOR
(C-bt)

COMUNICACIÓ PER PLC/ALTRES

COMPTADOR
ELECTRÒNIC
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la memòria i les comunicacions que conté. El comptador
disposa d’un element (relé)
que permet el tall del subministrament i que pot ser controlat de manera remota.
Quan s’activa el tall a causa de
la funció de control de potència en el comptador, el client
pot reposar el subministrament a distància sense necessitat d’accedir al comptador.
Els concentradors són els elements intermedis entre el sistema central i els comptadors.
Gestionen la informació (registres de mesures, etc.) que recullen dels comptadors i l’envien
al sistema central a través de
les comunicacions GPRS. Gestionen més comunicació amb
els comptadors a través de
PLC.
El sistema de telegestió recull
la informació relativa a les
mesures dels subministraments elèctrics en què són instal·lats.

A la figura 1 es mostra l’arquitectura bàsica d’un sistema de
telegestió.
1.8.3. Riscos en la implantació
Instal·lació dels nous
comptadors
La implantació del projecte de
telegestió suposa per a les
empreses distribuïdores a Catalunya un augment massiu de
les operacions de camp, fet
que comporta una major exposició al risc de tenir accidents.
Aquesta activitat suposa multiplicar per cinc el nombre d’operacions habituals (altes de
contracte, baixes de contracte
i modificacions) en els equips
de mesura. En aquest sentit,
les empreses distribuïdores
substituiran prop de 4 milions
de comptadors a Catalunya.
El comptador de telegestió té
unes funcionalitats i un disseny interior completament
diferents als del comptador

tradicional. En canvi, el seu
aspecte exterior quant a
grandària, ancoratge i operacions necessàries per a la instal·lació, és similar al del
comptador tradicional.
La instal·lació dels equips de
mesura es fa seguint les
mesures de seguretat establertes. L’accidentabilitat, en
aquest aspecte, és relativament baixa. No obstant això,
a causa de l’increment d’activitat es fa necessari realitzar
un esforç addicional sobretot
de conscienciació, a fi d’aconseguir l’objectiu zero
accidents.
A la figura 2 es pot veure un
rètol amb les cinc regles d’or
de les normes de seguretat
adaptades a la instal·lació dels
equips de mesura directes
(normes adoptades per l’empresa Endesa, que representa
el 40% del mercat espanyol i
és la distribuïdora majoritària
de Catalunya).
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Figura 2. Cinc regles d’or adaptades a la substitució dels comptadors.
Font: J. Jubany, a partir del procediment d’Endesa.
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Aquest rètol, que històricament s’ha repartit als contractistes, s’està difonent i penjant
a totes les centralitzacions dels
equips de mesura dins de la
campanya de conscienciació.
Instal·lació
dels concentradors
Un element fonamental del
sistema de telegestió és el concentrador, que s’instal·la als
centres de transformació de
mitjana tensió a baixa tensió.
La seva missió és gestionar les
mesures dels equips de mesura dels subministraments connectats a la xarxa de baixa
tensió que alimenta el centre
de transformació.
Aquest element és nou i ha
estat necessari un estudi acurat per tal de realitzar un procés d’instal·lació segur, adaptat a les diferents casuístiques
que presenten els centres de
transformació. A Catalunya
cal instal·lar uns 45.000 concentradors.

Taula 1. Nombre anual d’operacions
de camp realitzades a Catalunya.
Font: J. Jubany, a partir de dades d’Endesa.

Nombre/any1

Operació
Desplaçaments lectors

80.000

Altes, baixes i modificacions contractuals que exigeixin
la intervenció en l’equip de mesura

120.000

Talls i reconnexions en equips de mesura

250.000

1

S’han calculat a partir d’una extrapolació de dades de l’empresa Endesa, que representa el
40% del sector elèctric espanyol i és majoritària a Catalunya.

S’ha de realitzar una instal·lació completa del concentrador
per a cada un dels transformadors de mitjana i baixa tensió
del centre de transformació
que compleixin els requisits
del procediment establert.
El concentrador, en funció de
les característiques de la instal·lació, es pot instal·lar en les
sortides del quadre de baixa
tensió, o bé en el pont del
transformador de mitjana/baixa tensió al quadre de baixa
tensió. A tall d’exemple, la

figura 3 exposa l’esquema
d’instal·lació adoptat per
Endesa per al nivell de tensió
de 400 V (fase-fase).
Instal·lacions perilloses
Amb la implantació dels nous
equips de mesura, un dels problemes que cal abordar és la
substitució d’equips en les instal·lacions d’enllaços (centralitzacions de comptadors) que,
atès el seu estat deficient, no
ofereixen prou garanties per
fer la substitució en condicions de seguretat.
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Figura 3. Procediment d’actuació per a la instal·lació del concentrador
de telegestió en els centres de transformació interiors.
Font: J. Jubany, a partir del procediment d’Endesa.
PONT

PONT TR - QBT

BASE AÏLLANT

INT. GENERAL

INJECCIÓ
ALIMENT.

CONCENTRADOR
ANTENA
GPRS

Les instal·lacions d’enllaç
dels equips de mesura són
propietat dels clients i, per
tant, en col·laboració amb la
comunitat autònoma corresponent, l’empresa distribuïdora ha de demanar als propietaris la seva adequació
per poder realitzar-ne la
substitució.
Una estimació realitzada per
la Comissió Nacional d’Energia (CNE) en l’àmbit espanyol avalua que pot haver-hi
fins a un 50% d’instal·lacions d’enllaç que necessiten
algun tipus de reforma (informe sobre el mandat establert en el Reial decret
1634/2006 relatiu al Pla de
substitució d’equips de mesura publicat el 25 d’octubre
del 2007).

1.8.4. Avantatges
Posada a punt
de les instal·lacions
La substitució de tot el parc
de comptadors de subministraments amb potència inferior a 15 kW a tot Catalunya,
porta implícita una adequació
necessària i sistemàtica d’instal·lacions defectuoses, així
com la detecció i correcció de
manipulacions que poden ser,
per tant, potencialment perilloses, fet que redundarà en
una major qualitat i seguretat
de les instal·lacions
Disminució
de les activitats de camp
La implantació del sistema de
telegestió significa un canvi
radical en la comunicació
amb el consumidor i en la

manera de realitzar els treballs de camp associats a la
mesura.
El nombre anual d’operacions
de camp realitzades actualment a Catalunya que quedaran afectades i dràsticament
reduïdes, agrupades pels principals tipus d’operació, són les
que es poden veure a la taula 1.
El nombre anual d’incidents —
normalment són lleus sense
baixa— associats a aquestes
operacions es pot estimar
entorn de quaranta o cinquanta a l’any. Cal destacar que
prop del 50% es produeixen
en els desplaçaments. Però
tenint en compte que amb la
implantació del sistema de
telegestió disminuirà o desapareixerà aquest tipus d’opera-
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cions de camp, ja que s’efectuaran de manera remota sense necessitat d’intervencions
manuals ni desplaçaments,
baixaran també els incidents
associats a aquestes activitats.
I, addicionalment, la disminució de desplaçaments sobre el
terreny, en gran part motoritzats, contribuirà a la reducció
d’emissions de gasos i, per
tant, a la sostenibilitat.
Control efectiu de la potència
i energia reactiva
El comptador de telegestió té
al seu interior un element de
tall (relé) que permet exercir
de manera continuada i efectiva el control de potència, ja
que interromp l’alimentació
quan el client sobrepassa la
potència contractada.

–54–

L’equip també té la funció de
maxímetre per a cada un dels
períodes tarifaris que es consideri, i és possible registrar la
potència demanada en intervals de temps parametritzables.
D’altra banda, el comptador
mesura el consum d’energia
reactiva per primera vegada
de manera generalitzada en
aquesta tipologia de consumidors (bàsicament subministraments domèstics), la qual cosa
permetrà aflorar i racionalitzar el consum d’aquesta energia, que és improductiva, en
aquest segment.

Les funcionalitats de la
telegestió permetran un
dimensionament més adequat de la potència contractada i de les instal·lacions
dels consumidors, i un ús
més eficient de l’energia
que redundarà en una
major seguretat, no només
de la instal·lació del consumidor, sinó també de tot el
sistema elèctric tant en el
vessant de seguretat com de
sostenibilitat.
Control de la manipulació
del comptador
El sistema de telegestió preveu la lectura remota d’una
sèrie de paràmetres de qualitat i d’alarmes que adverteixen de possible intrusisme i manipulacions indegudes del comptador, moltes
de les quals amb ànim de
frau d’energia.
Una de les causes més freqüents d’accidents a la xarxa de baixa tensió és l’intrusisme a les instal·lacions i
les connexions fraudulentes, ja que originen retorns
inesperats de tensió.
Aquesta funcionalitat relacionada amb el control permetrà combatre de manera
més eficaç aquestes irregularitats; en conseqüència,
millorarà la qualitat i la seguretat.

1.8.5. Conclusió
La telegestió és un projecte
innovador i, com a tal, comporta riscos en la seva implantació i en els seus inicis.
Cal recordar que la seguretat
és una variable crítica del projecte. I totes les activitats que
hi estan involucrades han de
ser supervisades amb aquest
esperit abans que qualsevol
altra consideració.
En aquesta línia, les empreses distribuïdores d’energia
responsables de la implantació d’aquest sistema de telegestió, han fet un gran esforç
per minimitzar-ne el risc
quant a la seguretat, creant
grups de treball ad hoc que
han definit procediments
específics (per exemple, el
cas de la instal·lació de concentradors) i reforçant i
divulgant els ja existents (les
cinc regles d’or en la
instal·lació del comptador).
La sostenibilitat també ha
estat considerada com una
variable decisòria.
Malgrat les dificultats i els
riscos, un cop implantat el
sistema de telegestió, els
avantatges seran múltiples,
entre els quals destaquen la
seguretat i la sostenibilitat.
Només per aquests aspectes
paga la pena tot aquest
esforç.
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1.1.
2.1.
Innovació en el vehicle
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José Manuel Barrios

Gonçal Tejera

És enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i postgraduat per la Lulea University Technology (Suècia) sobre nous materials i les
seves aplicacions industrials. També va
realitzar un curs de formació com a
Accident Researcher al BARC (Birmingham Accident Research Center), a Birmingham (Anglaterra), participant
dins de l'estudi CCIS (Co-operative
Crash Injury Study) l'any 2000. Ha
estat responsable de Reconstrucció
d'Accidents de l'empresa Applus+ IDIADA, professor de Reconstrucció d'Accidents i ponent en el programa de Postgrau de Seguretat Activa i Passiva a
l'Automòbil i del Màster de Mobilitat
de la Universitat Politècnica de Catalunya.També ha estat professor de l'Escola de Policia de Catalunya; representant d'Applus+ IDIADA i responsable
de les activitats d'investigació d'accidents en els projectes del V, VI i VII Programa marc ROLLOVER, CHILD, APSN,
TRACE, APROSYS, ETAC, CASPER, EPOCh,
eVALUE ASSESS, Smart RRS i ASPECSS; i
coordinador de projectes per a administracions amb competències en gestió i seguretat del trànsit i fabricants
de vehicles. Actualment, és el cap d'Innovació de l'empresa Applus+ IDIADA,
membre de l'Executive Board de l'associació europea EARPA, secretari general
del Grup de Treball Automoció Sostenible de la Xarxa CONNECT-EU i responsable de la gestió de projectes
d'R+D en l'àmbit nacional i internacional. Ha publicat i presentat articles
tècnics en les conferències internacionals més importants de caràcter internacional (ESV, FISITA, ESAR, SAE...).

És enginyer industrial per la UPC i
postgraduat en Planificació i Gestió
de la Mobilitat per la UPC. També ha
realitzat un curs en Biomecànica a la
Universitat de Barcelona. La seva
experiència professional arrencava
com a enginyer de projectes de Seguretat Passiva a Applus+ IDIADA i va
continuar com a director de projectes
en aquesta mateixa empresa. Actualment n'és el cap de Seguretat Passiva.

2.1.1. Seguretat integrada
El creixement econòmic de les
regions és directament proporcional a la capacitat de moviment dels seus habitants i
béns. A més, la mobilitat és
una de les màximes expressions de llibertat de les persones. Dins de l’àmbit de la
mobilitat, l’automòbil és reconegut com un dels avenços tecnològics de més impacte de la
nostra societat, així com la
màquina individual més
influent des de la Revolució
Industrial. Dos han estat els
principals reptes tecnològics
del sector: (1) la font d’energia
per la seva propulsió i (2) la
seguretat de les persones.
Va ser al segle XVIII quan van
començar a sorgir els primers
vehicles autopropulsats a
vapor. A finals del segle XIX ja
va aparèixer el primer automòbil amb motor de combustió
interna amb benzina i, amb
aquest, es va iniciar la
dependència del sector amb
els combustibles fòssils. És
actualment quan sembla que
el vehicle elèctric es posiciona
com a alternativa al petroli,
mentre que els vehicles
híbrids, que combinen un propulsor de combustió amb un
altre elèctric, són un pas intermedi en aquesta transició.
Pel que fa a la seguretat de les
persones, els accidents de trànsit són un dels llasts econòmics
i socials més importants de la
societat actual. Els primers
accidents mortals dels que es
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L’anomenada seguretat integrada engloba en un únic concepte la
tradicional divisió en sistemes de seguretat primària o activa (per
evitar que l’accident es produeixi), secundària o passiva (per disminuir-ne o atenuar-ne les conseqüències en cas que no es pugui evitar)
i terciària (per facilitar el rescat i evacuació dels ferits.
té constància estan documentats al Regne Unit pels volts de
finals del segle XIX. En aquella
època es van atribuir aquells
sinistres a fatalitats inevitables,
una valoració que ha estat
malauradament acceptada per
la societat fins fa molt pocs
anys. Avui en dia, la indústria
de l’automòbil i els organismes
internacionals consideren els
accidents de trànsit un problema greu de salut pública. El
2011, a les carreteres de la
Unió Europea van perdre la
vida més de 31.000 persones i
entorn d’1,3 milions van resultar ferides de gravetat. La visió
zero (zero vision) en els accidents de trànsit, és a dir, l’objectiu de no tenir cap víctima
mortal a la carretera, està en
marxa a països pioners en
aquest àmbit com Suècia,
mentre que la Unió Europea
s’ha fixat el repte, difícil però
factible, de reduir les morts al
50% l’any 2020.
En aquest context, els fabricants d’automòbils destinen
des de fa anys enormes recursos humans i econòmics per
investigar i desenvolupar nous
sistemes de seguretat. Avui en
dia, l’esforç d’aquests va dirigit
cap a un enfocament global de
la seguretat, l’anomenada
seguretat integrada, la qual
engloba en un únic concepte la
tradicional divisió en sistemes
de seguretat primària o activa
(per evitar que l’accident es
produeixi), secundària o passiva (per disminuir-ne o atenuarne les conseqüències en cas
que no es pugui evitar) i terciària (per facilitar el rescat i evacuació dels ferits). La raó principal d’aquest enfocament glo-

bal és que la divisió entre cada
una d’aquestes tres categories
és actualment difusa perquè
les tecnologies i els dispositius
estan cada vegada més interrelacionats. En aquest capítol es
fa un recull de les darreres
innovacions en la seguretat
dels vehicles des d’aquest punt
de vista global de la seguretat
integrada.
2.1.2. Protecció als ocupants
del vehicle (autoprotecció)
El principal esforç d’innovació
en seguretat de l’automòbil
continua sent el destinat a
millorar la protecció dels ocupants dels vehicles, l’anomenada autoprotecció (self-protection), no en va, d’una banda,
són les principals víctimes dels
accidents i, de l’altra, són els
usuaris que inverteixen en l’adquisició de l’automòbil.
Les tecnologies dirigides a disminuir les conseqüències dels
accidents —bàsicament zones
d’absorció d’impactes a la
carrosseria,
cinturons
i
airbags— han acaparat l’impuls innovador des de l’inici
del concepte de seguretat en
l’automòbil cap a la meitat del
segle XX. Actualment han
adquirit un nivell de penetració al mercat i de maduresa tal
que, un cop han contribuït a
disminuir dràsticament el
nombre de morts les darreres
dècades, el seu grau d’efectivitat ha començat a estabilitzarse. Això no vol dir, però, que
no hi hagi encara molt camp
per recórrer.
En efecte, alguns nous dissenys de vehicles elèctrics de
passatgers pensats principal-

ment per a mobilitat urbana
aposten per estructures de
carrosseria o dissenys interiors
no convencionals, per exemple, sense el muntant B —el
pilar vertical entre les portes—
o amb disposicions de seients
alternatives (com ara 1+2,
1+1, 2+1, o bé seients davanters fixos), que fan que el concepte de protecció a l’ocupant
s’hagi hagut de repensar. Per
exemple, en la protecció lateral, l’efecte resistent del muntant B davant de la intrusió
s’ha de compensar d’altres
maneres, com mitjançant taloneres —la part inferior del
lateral de la carrosseria— i
portes amb barres de protecció
més resistents. L’airbag lateral
ubicat habitualment al lateral
del respatller del seient se
substitueix en aquests casos
per un airbag lateral col·locat
al reposacaps del seient. En la
protecció frontal, el fet de tenir
els seients davanters fixos i
regular la posició del volant o
dels pedals a través del moviment d’aquests, permet que les
condicions de contorn per a les
places posteriors siguin més
estables i això facilita la incorporació i l’efectivitat dels airbags i cinturons per als ocupants d’aquests seients. Altres
innovacions relacionades amb
l’estructura de la carrosseria
tenen a veure amb la utilització massiva d’acers de molt
alta resistència; un major ús de
metalls lleugers, com l’alumini
o el magnesi, o de materials
compostos per reduir les emissions i compensar el pes extra
que sovint impliquen els empaquetaments de les bateries dels
vehicles híbrids i elèctrics;
noves tecnologies d’acobla-
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El control d’estabilitat electrònic és un sistema de seguretat activa
que actua en totes les situacions de conducció, el qual té el seu origen
en la combinació dels sistemes antiblocatge de frenada (ABS) i el control de tracció (ASR) i en potencia els avantatges.
ment de les carrosseries, com
ara reblons i adhesius, com a
complement als tradicionals
punts de soldadura; o estructures inflables, com les utilitzades a les barres laterals de les
portes, per augmentar la
resistència a l’impacte.
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El cinturó de seguretat ha estat
reconegut com l’element individual de protecció que més ha
contribuït a la reducció de les
morts per accident i els experts
opinen que, juntament amb
l’airbag, encara en serà el més
important durant uns quants
anys. El seu paper principal ve
donat perquè acobla l’ocupant
a l’estructura del vehicle i perquè actua, en primera instància, absorbint la major part de
l’energia de l’impacte. Les
darreres innovacions en els
cinturons de seguretat es troben en l’àmbit de l’adaptació
(adaptiveness) i en la comoditat i facilitat d’ús. L’adaptació
preveu la protecció dirigida a
qualsevol ocupant independentment de la seva edat o
estatura, ja que no és el mateix
un cinturó que hagi de protegir
una persona jove i de complexió forta que una anciana amb
una estructura òssia fràgil.
Especials esforços s’estan fent
en el disseny dels cinturons de
les places posteriors, perquè és
en aquestes on habitualment
viatgen els ocupants més vulnerables (nens, joves i gent
gran). En aquestes places s’han
incorporat sistemes per reduir
la folgança de la cinta, com el
doble pretensionador, dispositiu ja habitual a les places
davanteres des de fa anys.
Amb referència a la comoditat
i a la facilitat d’utilització,
s’han dissenyat solucions com

ara mecanismes motoritzats
per elevar les sivelles dels cinturons i facilitar-ne la lligada.
D’altra banda, solucions tan
senzilles com la utilització de
cintes amb textures millorades
i colors alternatius tenen per
objecte fer que els cinturons
siguin més atractius i facilitarne i incrementar-ne l’ús.
Pel que fa als dispositius d’airbag, a banda de totes les configuracions que han anat proliferant els darrers anys (airbags
frontals, laterals, de cap o cortina, de genoll), actualment es
treballa en nous conceptes
com l’airbag incorporat al cinturó de seguretat, el qual permet una distribució més
homogènia sobre el pit de l’ocupant, o els airbags adaptatius que modulen la grandària
de la bossa en funció de l’estatura, el pes i la posició de l’ocupant. Amb relació a l’electrònica associada als sistemes airbags, les darreres innovacions
s’han focalitzat en el disseny
de centraletes globals d’aspectes de seguretat (safety domain
ECUs) que permeten integrar
les principals funcions de seguretat (mesuraments inercials
pels sistemes de control d’estabilitat, activació dels airbags,
recollida d’informació de
radars i càmeres), així com en
la reducció del temps de detecció i activació dels airbags, gràcies a la utilització de sensors
d’acceleració en les posicions
més avançades del frontal del
vehicle (early crash sensors).
Les principals innovacions en
l’autoprotecció es produeixen,
però, en l’àmbit dels dispositius per evitar els accidents, la
tradicionalment anomenada

seguretat activa o primària. El
conjunt d’aquests dispositius
reben el nom genèric de sistemes avançats d’assistència al
conductor (Advanced Driver
Assistant Systems, ADAS).
Els precursors d’aquests dispositius els trobem en els sistemes antiblocatge de frens (Anti
Block System, ABS) i en els sistemes de control d’estabilitat
(Electronic Stability Control,
ESC). El control d’estabilitat
electrònic és un sistema de
seguretat activa que actua en
totes les situacions de conducció, el qual té el seu origen en
la combinació dels sistemes
antiblocatge de frenada (ABS)
i el control de tracció (ASR) i
en potencia els avantatges.
Millora tant la dinàmica longitudinal com la transversal del
vehicle, cosa que propicia una
conducció estable en totes les
direccions. L’ESC és un sistema
la finalitat del qual és ajudar el
conductor quan el vehicle es
troba en situacions crítiques de
dinàmica transversal a base de
reduir el parell motor i/o aplicar els frens de les quatre rodes
independentment. Depenent
de les peticions del conductor,
com l’angle de volant i els
pedals (fre, accelerador),
determina l’estat ideal del
vehicle i compara aquestes
dades amb el seu estat real,
prenent com a base la velocitat
de les rodes, la velocitat angular de guinyada i l’acceleració
lateral. Si hi ha una desviació
rellevant (subviratge/sobreviratge) l’ESC pren el control de
la gestió del motor i genera
una força sobre els frens per
influir en la maniobrabilitat
del vehicle; és a dir, el vehicle
s’ha de mantenir en un estat
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El dispositiu de seguretat activa que assolirà un impacte més gran en
la reducció de les víctimes d’accident els propers anys és la frenada
d’emergència autònoma s’ha identificat com a capaç d’evitar prop de
8.000 morts i 4.000 ferits greus anuals a la Unió Europea, i des de
l’any 2010 ja es pot trobar incorporada en nombrosos vehicles, especialment de gamma alta, presents al mercat europeu
neutral, sense subviratge ni
sobreviratge. Amb aquestes
intervencions disminueix la
velocitat longitudinal, lateral i
angular per compensar la causa d’aquesta inestabilitat. En
general, l’ABS i el TCS (de
l’anglès Traction Control System, traduït com a sistema de
control de tracció) tenen com a
funció mantenir el control del
vehicle en moviments longitudinals i en situacions de frenada i acceleració. Però aquests
sistemes no poden corregir la
majoria dels moviments laterals que es puguin produir. En
aquestes circumstàncies és
quan l’ESC funciona de manera conjunta amb els altres dos
sistemes i millora el control i
l’estabilitat del vehicle. Les
estadístiques de sinistralitat
que manega la Unió Europea i
altres investigacions han
demostrat que el sistema ESC,
més d’una dècada després de
la seva introducció, ha esdevingut el dispositiu més efectiu, després del sistema conjunt airbag i cinturó, per reduir
el nombre de víctimes per accident de trànsit, amb el qual
s’ha aconseguit una disminució d’aproximadament 2.000
morts anuals.
Però el dispositiu de seguretat
activa que assolirà un impacte
més gran en la reducció de les
víctimes d’accident els propers
anys és la frenada d’emergència autònoma (Autonomous
Emergency Braking, AEB). En
efecte, aquesta tecnologia s’ha
identificat com a capaç d’evitar
prop de 8.000 morts i 4.000
ferits greus anuals a la Unió

Europea, i des de l’any 2010 ja
es pot trobar incorporada en
nombrosos vehicles, especialment de gamma alta, presents
al mercat europeu; tanmateix,
darrerament ha estat introduïda en alguns vehicles del segment més popular. La previsió
és que a partir del 2014 aquest
dispositiu es generalitzi de
manera massiva a la flota de
vehicles nous. L’AEB s’engloba
dins dels dispositius ADAS per
evitar els accidents o mitigarne les conseqüències (crash
avoidance and mitigation systems). Aquests sistemes ajuden
a evitar els accidents mitjançant la identificació primerenca de situacions crítiques i
l’avís al conductor. També contribueixen a disminuir la severitat dels accidents que no
poden ser evitats a través de la
reducció de la velocitat d’impacte i, en alguns casos, preparant la pròpia estructura del
vehicle i els sistemes de retenció —airbags i cinturons— per
a l’impacte imminent. La majoria dels sistemes AEB utilitzen
radars per identificar potencials obstacles davant del vehicle, mentre que d’altres fan servir lidars (Light Detection and
Ranging, sensors basats en la
detecció de distàncies a través
d’un feix de llum làser, més
senzills i barats que els radars,
els quals usen ones electromagnètiques) o càmeres.
Aquesta informació es combina amb dades sobre la velocitat i la trajectòria del cotxe per
decidir si s’està desenvolupant
una situació crítica. Si es
detecta un xoc potencial, el sistema tracta generalment d’avi-

sar el conductor; si aquest no
reacciona, llavors el sistema
aplica els frens de manera
independent amb la finalitat
de reduir la velocitat a què té
lloc l’impacte.
Altres dispositius inclosos dins
dels ADAS i que han estat
desenvolupats recentment, tot
i no tenir un grau de penetració actual ni previst ni una
efectivitat tan important com
l’AEB, són:
p Sistema d’avís de canvi de
carril (Lane Departure Warning, LDW)
p Control de punts cecs
(Blind Spot Monitoring,
BSM)
p Assistent de manteniment
de carril (Lane Keeping
Assistant, LKA)
p Control adaptatiu de velocitat de creuer (Adaptive
Cruise Control, ACC)
p Sistemes de visió nocturna
(Night Vision Systems, NVS)
La majoria d’aquests sistemes
utilitzen mecanismes de detecció basats en radars, càmeres o
una combinació dels dos. D’una manera similar a com va
passar amb la tecnologia de
l’airbag, s’espera que la innovació constant i accelerada que
es produeix en aquests dispositius de detecció permeti simplificar-los i abaratir-los per tal
d’afavorir la introducció massiva dels sistemes ADAS, en els
quals es basen, al parc de vehi-
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La innovació en l’àmbit de la mitigació de les conseqüències dels accidents en què hi ha implicats vianants i ciclistes està centrada en el
disseny de la part frontal de la carrosseria, de manera que aquest
sigui el menys agressiu possible.
cles nous. Això significaria
estar en la bona direcció per
aconseguir l’ambiciós objectiu
de reduir les morts de carretera
a la meitat a la Unió Europea
durant el període 2011-2020.
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El darrer àmbit d’innovació en
l’autoprotecció s’ha produït en
els sistemes d’avís d’emergència en cas d’accident (eCALL
systems). Mitjançant localització GPS, aquests dispositius
permeten enviar de manera
automàtica la posició del vehicle accidentat a un centre d’emergència, moment a partir
del qual s’activa el protocol de
rescat i salvament de les víctimes. En els sistemes més sofisticats, l’enviament de dades
addicionals com ara la velocitat prèvia a l’impacte, la trajectòria recorreguda, l’obstacle
contra el qual s’ha xocat, el
nombre de places ocupades i el
nombre i tipus de sistemes de
retenció activats, permet anticipar i planificar de la manera
més efectiva i optimitzada possible els recursos sanitaris que
cal posar en operació per al
rescat.
2.1.3. Protecció als altres usuaris (protecció a tercers)
La protecció a tercers (partner
protection) preveu la protecció
als usuaris més vulnerables de
la via, com ara vianants i ciclis-

tes, però també la protecció als
usuaris dels altres automòbils
contra els quals un vehicle pot
arribar a topar.
La innovació en l’àmbit de la
mitigació de les conseqüències
dels accidents en què hi ha
implicats vianants i ciclistes
està centrada en el disseny de
la part frontal de la carrosseria,
de manera que aquesta sigui el
menys agressiva possible. Solucions concretes són capós, i les
seves corresponents frontisses i
tanques, amb geometria i
materials capaços d’absorbir
energia de l’impacte; i sistemes
de capó actiu que fan que
aquest s’aixequi en el moment
de l’impacte amb l’usuari vulnerable i així impedeixi el contacte amb les parts més rígides
del motor.
Per altra banda, l’aplicació de
la tecnologia airbag en la
protecció dels usuaris vulnerables ha significat l’aparició
de l’anomenat airbag per a
vianants, ubicat en la part
posterior del capó del vehicle
i que s’activa quan es produeix l’atropellament per tal
de mitigar, principalment, les
lesions al cap.
Alguns dels sistemes ADAS
mencionats a la secció anterior, especialment la frenada

d’emergència autònoma (AEB),
ofereixen també el vessant
de la protecció a tercers ja
que el seu rang d’actuació
preveu velocitats d’entre 0 i
200 km/h. En el rang de
velocitats més baixes, aproximadament de 0-15 km/h,
l’AEB permet evitar els accidents per atropellament i
encalçament (impacte pel
darrere). En el rang de velocitats intermèdies, aproximadament de 15-30 km/h,
el dispositiu d’AEB està dissenyat, d’una banda, per
mitigar les lesions als vianants i ciclistes en cas d’atropellament i, d’altra banda, en circulació urbana, per
reduir els efectes de la fuetada cervical que es produeix
quan hi ha l’encalçament. En
el rang de velocitats més
elevades, a partir de 30
km/h, l’AEB actua progressivament alertant el conductor del perill potencial d’impacte, després ajudant-lo en
el procés de frenada i, finalment, aplicant la màxima
força de frenada de manera
autònoma per tal d’arribar
al punt d’impacte amb la
mínima velocitat possible i
així disminuir les conseqüències del xoc en els ocupants del vehicle encalçat i,
per descomptat, en els del
propi vehicle.
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1.1.
2.2.
Els vehicles elèctrics

Narcís Vidal
Enginyer de telecomunicacions, llicenciat en Bioenginyeria i Màster en
Gestió de Projectes. També és certificat PMP (Project Management Professional) i està finalitzant el doctorat en Enginyeria Elèctrica. Ha desenvolupat la seva carrera professional
en el sector elèctric al llarg de la cadena de valor.
Actualment és director de projectes a
l'àrea d'Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació d'Endesa.
Té una àmplia experiència en projectes innovadors en smart grids i en la
gestió de projectes europeus. La seva
activitat se centra en els vehicles elèctrics i dirigeix els projectes FP7 relacionats amb la mobilitat elèctrica
(com el projecte G4V i ELVIRE).
També participa en projectes d'R+D
estatals i en qüestions d'estandardització, i dóna suport al Govern espanyol en projectes de mobilitat. Ha
representat Endesa i Eurelectric (l'associació de la indústria de l'electricitat a Europa) en nombrosos esdeveniments internacionals de vehicles
elèctrics i conferències. Així mateix,
és professor associat de la Universitat
Politècnica de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
en els camps de les smart cities i els
vehicles elèctrics.

2.2.1. Introducció
És comú escoltar a les notícies
diverses vegades a l’any que
els nivells de contaminació que
tenen les grans urbs assoleixen
nivells preocupants per a la
salut. En èpoques d’anticiclons
perllongats i escasses precipitacions, fenòmens habituals a
la península Ibèrica, el greuge
de concentració d’elements
nocius encara s’incrementa
més i disparen les alarmes de
totes les agències locals i
nacionals. Aquesta contaminació és provocada bàsicament
pels vehicles de combustió
interna que circulen pels
carrers i per les carreteres d’accés a les ciutats. Aquests vehicles generen CO2 i partícules de
NOx (principalment els motors
dièsel) que són molt nocives
per a la salut i que tenen efectes greus en els sistemes respiratoris dels éssers vius.
La mobilitat a les ciutats és un
problema cada cop més important, sobretot la congestió del
trànsit, ja que té un impacte
negatiu molt considerable
sobre la qualitat de vida dels
ciutadans tant per la disminució de la productivitat com per
l’empitjorament de la qualitat
de l’aire i de la contaminació
acústica que comporta. És per
això que el concepte de mobilitat sostenible o mobilitat
intel·ligent és un dels més
implementats sota el paraigua
de les smart cities. Una ciutat
intel·ligent, que té entre els
seus objectius aconseguir la
màxima qualitat ambiental

possible per als seus ciutadans,
ha de desenvolupar un concepte de mobilitat intel·ligent
basat en la sostenibilitat, la
seguretat i l’eficiència de les
infraestructures i dels sistemes
de transport.
La implantació de la mobilitat
elèctrica a la societat s’ha de
fer de manera que es maximitzi la seguretat dels usuaris, de
les persones i de les instal·lacions. Per això, els punts
de recàrrega i els vehicles elèctrics han de disposar de sistemes de monitoratge i control
que permetin comprovar el
funcionament correcte dels
processos de recàrrega, com
per exemple un monitoratge de
la continuïtat de la connexió de
terra entre vehicle i punt.
Aquests sistemes garantiran la
màxima seguretat i són complementaris a les proteccions
de què disposa qualsevol subministrament elèctric segons
les normatives de cada país.
2.2.2. Mobilitat elèctrica
No és gaire conegut que els
primers vehicles elèctrics
construïts daten de mitjans del
segle XIX, moment en què
compartien protagonisme amb
una altra classe de vehicles,
sorollosos i més contaminants,
com són els de combustió
interna que acabarien imposant-se al segle XX com el
mètode de propulsió preferit.
En el context mundial actual,
caracteritzat per una major
conscienciació mediambiental,
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amb uns preus del petroli fluctuants, però cada cop més a
l’alça, amb l’augment de les
energies renovables i amb un
mercat i una tecnologia de
bateries amb preus cada cop
menors i més densitat energètica, el vehicle elèctric és vist
com l’alternativa de transport
més eficient i menys contaminant.
A Europa, els objectius de
reducció del CO2 —situats
entre un 80%-95% el 2050
respecte als valors que hi
havia el 1990 (COMISSIÓ
EUROPEA: Communication
from the Commission: Europe
2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
Brussel·les: Comissió Europea,
2010)— han portat a la
Comissió Europea a fixar com
un dels seus objectius prioritaris la descarbonització del
transport rodat.
–62–

Però, realment, el vehicle elèctric redueix el CO2 total? No hi
ha dubte que el vehicle elèctric produeix zero emissions,
però i les emissions produïdes
a les plantes de generació? Per
donar resposta a aquesta pregunta cal analitzar les emissions que produeixen tant els
vehicles de combustió interna
com els elèctrics:
En el cas dels de combustió
interna, els motors més eficients dels principals fabricants d’automòbils produeixen, actualment, uns 100 g de
CO2 per quilòmetre.
En el cas dels elèctrics, per
obtenir un valor comparable,
cal conèixer la despesa
energètica per quilòmetre —
que se situa, com a mitjana,
entorn dels 120 Wh/km— i el
CO2 de la combinació energètica del país —que en el cas de
l’Estat espanyol és de 0,386
g/Wh. Si realitzem la multiplicació pertinent, obtenim que

Figura 1. Thomas Edison amb un vehicle elèctric l’any 1913
Font: Wikipedia (2012)

un vehicle elèctric a l’Estat genera 46 g de CO2 per quilòmetre.
Si a tot això hi afegim que les
energies renovables tenen
cada cop més protagonisme en
la combinació de fonts d’energia i que, a més, amb els sistemes i comunicacions adequats
podem fer que els vehicles
elèctrics carreguin en hores de
màxima producció d’energia
verda, el transport elèctric
serà, sens dubte, una de les
claus per al desenvolupament
sostenible de les ciutats
intel·ligents futures.
2.2.3. Punts de recàrrega
Igual que actualment omplim
de gasolina el dipòsit dels
vehicles de combustió, els
vehicles elèctrics han de carregar les seves bateries quan
aquestes estan descarregades
o en funció de les necessitats
de l’usuari del vehicle. En
aquest sentit, segons la quantitat de potència que se subministra, la recàrrega es pot considerar lenta o ràpida. Una
recàrrega lenta correspon a
potències com les que tenim
disponibles actualment en els
endolls domèstics (3,6 kW),
mentre que es considera ràpi-

da quan gestionem potències
superiors als 50 kW. Per tal
que el lector se’n faci una idea,
aquests 50 kW serien pràcticament la suma de la potència
que tenen contractades deu
famílies als seus domicilis.
També existeixen potències
intermèdies de recàrrega que
es coneixen com a solucions
de recàrrega semiràpida.
En tots els tipus de recàrrega
és primordial garantir tant la
seguretat dels usuaris com la
seguretat de la bateria i del
vehicle. Per aquest motiu, els
connectors de recàrrega dels
vehicles elèctrics no serveixen
únicament per transportar
energia, com podria ser l’endoll d’una rentadora, sinó que
disposen de pins addicionals
dedicats a la comunicació i el
control que maximitzen la
seguretat.
Tal com es pot veure a la figura
2, els connectors disposen de
diversos pins que constantment
transmeten informació del
vehicle al punt de recàrrega i en
els quals es monitora l’estat del
vehicle, la bateria, la gestió de
l’energia i els paràmetres per
maximitzar la seguretat.
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La informació tècnica dels
punts de recàrrega i les seves
característiques són definides
a la normativa internacional
IEC 61851-1 (Electric vehicle
conductive charging system),
mentre que la normativa en
què es defineixen els tipus de
connectors que cal utilitzar és
la IEC 62196 (Plugs, socketoutlets, vehicle couplers and
vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles) i la
normativa americana SAE
J1772/2009. Tal com s’especifica a la norma IEC 61851-22
Ed2, si es requereix per a les
normes nacionals, es pot instal·lar un dispositiu de desconnexió d’emergència per aïllar
la xarxa de subministrament
dels punts de recàrrega en cas
de risc de descàrrega elèctrica,
foc o explosió. El dispositiu de
desconnexió ha d’estar proveït
d’un mitjà per evitar el funcionament accidental.
Els punts de recàrrega situats a
l’exterior han de disposar d’un
grau de protecció que els previngui de l’entrada de pols i
aigua. Així mateix, tots els
punts de recàrrega han de disposar de proteccions elèctriques (per exemple, diferencials) com qualsevol equip
elèctric. Per a la protecció contra descàrregues elèctriques,
les parts actives perilloses no
poden ser accessibles i cap de
les parts conductores no s’ha
de convertir en una part viva
perillosa en condicions normals d’operació o en presència
d’una falta. La protecció contra
contactes directes està definida
a la IEC 60364-4-41 i la protecció contra contactes indirectes
a la IEC 60364-4-41.
Per tal que no s’interrompi la
recàrrega de manera indesitjada, es pot instal·lar un dispositiu que eviti la desconnexió
accidental del connector o
endoll. Exemple d’això seria,
entre d’altres, incloure un

Figura 2. Detall de les connexions d’un endoll de càrrega lenta
(esquerra) i d’un endoll de càrrega ràpida (dreta) CHAdeMO
Font: Mennekes (esquerra) i Endesa (dreta)

enclavament mecànic dels
connectors o una trapa que
bloquegi el connector.
A continuació es descriuen els
senyals de control i de comunicació més utilitzats actualment entre el vehicle elèctric i
el punt de recàrrega (EVSE,
acrònim del terme anglès Electric Vehicle Supply Equipment).
La seva funció primordial és
garantir la seguretat.
2.2.4. Sistemes de monitoratge i control dels processos de
recàrrega
2.2.4.1. Control pilot
Les primeres formes de comunicació entre el vehicle i el
punt de recàrrega es van aconseguir amb l’ús del control
pilot. Els senyals pilot es van
dissenyar per proporcionar
controls de seguretat extres,
com ara la verificació de la
inserció correcta dels connectors i la comprovació permanent de la continuïtat del conductor de la connexió de terra
entre l’equip de recàrrega i el
vehicle elèctric. La funció del
control pilot és evitar la transferència d’energia en cas que
hi hagi algun deteriorament
en els cables o connectors.
Una versió millorada del senyal pilot es basa en la modulació de l’ampla de l’impuls

(PWM, sigla anglesa de PulseWidth Modulation). L’ús de
PWM en l’aplicació de la mobilitat elèctrica ha estat definida
a la norma SAE J1772 i a la
IEC 61851 que determina, de
manera molt simple, una comunicació bidireccional entre
la infraestructura i el vehicle.
El senyal PWM afegeix la
capacitat de poder-se comunicar amb la infraestructura de
recàrrega, transmetent camps
i paquets de mida petita i poca
amplada de banda. Entre els
missatges que es poden transmetre mitjançant PWM hi ha:
p La verificació que el vehicle
està connectat correctament.
p L’activació del sistema.
Només permet la connexió
de la tensió d’alimentació
quan la funció pilot entre
el punt de recàrrega i el
vehicle elèctric s’ha establert correctament.
p La selecció del corrent de
càrrega del vehicle elèctric.
p L’autorització de la retenció
o liberalització mecànica
del connector.
p La detecció i ajustament en
temps real de la potència
disponible en el sistema
d’alimentació.
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Figura 3. Cicle del control pilot entre el vehicle elèctric i el punt de recàrrega
Font: IEC 61851-1
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p La verificació del corrent
màxim admissible pel cable de connexió utilitzat.
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p La determinació de requisits de ventilació de l’àrea
de recàrrega.
Avui en dia, els vehicles elèctrics que es venen a l’Estat dels
principals fabricants d’automòbils (Nissan, Mitsubishi,
Daimler, Renault, Peugeot,
Citroën), porten incorporat el
pin de control pilot per rebre i
monitorar els senyals descrits
anteriorment. En el cas de la
infraestructura, la recomanació dels principals experts,
tant del sector de l’automòbil
com del sector energètic, és
que la infraestructura de recàrrega (pública o privada) sempre porti incorporada aquests
senyals per tal de maximitzar
la seguretat. Quan el vehicle i
el punt de recàrrega disposen
d’aquests senyals, la càrrega es
coneix com de mode 3.
2.2.4.2. Power Line Communications
El senyal PWM, anteriorment
descrit, és una comunicació
simple que pretén, sobretot,
maximitzar la seguretat dels

vehicles elèctrics, de les persones i de la infraestructura.
Per a aplicacions que requereixen un major amplada de
banda per a l’enviament de
més informació, s’ha proposat
en els organismes d’estandardització, ISO/IEC 15118, l’ús
de Power Line Communications (PLC). Aquest terme es
refereix a diferents tecnologies que utilitzen les línies
d’energia elèctrica o els cables
elèctrics per transmetre senyals de comunicacions. La tecnologia PLC aprofita la xarxa
elèctrica per convertir-la en
una línia digital de transmissió de dades.
Els serveis que es poden obtenir amb les comunicacions
basades en PLC entre el vehicle i la infraestructura són:
p La transmissió de dades
d’autenticació directament
des del vehicle a la infraestructura (Plug & Charge).
p La transmissió de l’estat de
la xarxa elèctrica cap al
vehicle amb la finalitat de
limitar la demanda de
potència durant condicions
crítiques.

p La negociació de les tarifes
d’energia d’acord amb els
contractes comercials del
client.
p La transmissió de serveis
de gestió de la demanda de
l’operador de mobilitat
elèctrica cap al vehicle.
p La comunicació bidireccional amb altres stakeholders
per a l’obtenció de serveis
addicionals.
p La garantia de la seguretat
per risc elèctric i la privacitat dels usuaris.
2.2.5. Recàrrega ràpida
Els actuals vehicles elèctrics
que disposen de recàrrega
ràpida (potències superiors als
50 kW) es basen en l’estàndard
de facto CHAdeMO (figura 4).
Aquest estàndard, basat en
una recàrrega en corrent continu, utilitza un connector que
conté dos pins digitals dedicats
a la comunicació entre el vehicle i el punt de recàrrega. El protocol CHAdeMO es basa en el
bus de comunicacions CAN
(Controller Area Network) ja que
l’utilitza per obtenir la informació que necessita del vehicle.
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Figura 4. Seqüència del sistema de recàrrega ràpida CHAdeMO
Font: Associació CHAdeMO

CARREGADOR RÀPID
Indicar l’inici de càrrega

Comprovació de compatibilitat

VEHICLE
Inicieu la comunicació CAN

Transmetre paràmetres de la bateria: voltatge
de càrrega, capacitat de la bateria, el temps màxim
de càrrega, etc

Transmetre els paràmetres de càrrega:
sortida disponible de tensió / corrent, els llindars d'error,
etc.

Comprovació de compatibilitat

Rebre el senyal de permís de càrrega

Indicar la finalització de la configuració del vehicle

Bloquejar el connector i
comprovar el senyal d'aïllament
Completar la instal·lació del carregador

Rebre el senyal d'arrencada de càrrega
Enceneu en EV els relés principals

CONTROL DE CÀRREGA

Control del corrent de sortida
Supervisar errors de càrrega i temporitzador de càrrega

Càlcul de corrent òptim en funció de l'estat de la bateria
Transmetre el valor d'ordre actual (cada 100 ms)
Monitoritzar la corrent subministrada i valorar qualsevol error que s'hagi produït
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Acabar la sortida del corrent

L'energia de bateries ha arribat en el valor de llindar

Rebre senyal d'acabament de càrrega
Acabar sessió de càrrega
Desenclavar el connector

Indicar l'acabament de càrrega de bateries
Confirmar que el corrent de DC en circuit principal és
per sota 5A
Desconnectar els contactors del EV
Acabar sessió de càrrega

Figura 5. Primer punt públic de recàrrega ràpida CHAdeMO instal·lat a Espanya que es troba al
districte 22@ de Barcelona
Font: Endesa
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La xarxa CAN va ser desenvolupada inicialment per a aplicacions en els automòbils i,
per tant, la plataforma del
protocol és el resultat de les
necessitats que hi ha en l’àrea
de l’automoció. L’establiment
d’una xarxa CAN per interconnectar els dispositius electrònics interns d’un vehicle té la
finalitat de substituir o eliminar el cablejat intern.

–66–

CHAdeMO té un controlador
que rep ordres des del vehicle
via bus CAN, i el carregador
fixa el corrent per complir
amb els valors de consigna del
vehicle elèctric. A través d’aquest mecanisme, la recàrrega
ràpida més òptima és possible,
en funció de les condicions i
del rendiment de la bateria i de
l’entorn d’ús. La seqüència de
recàrrega CHAdeMO estableix,
prèviament a la recàrrega i un
cop connectat el cable al vehicle elèctric, la realització d’un
test d’aïllament de 500 V.
Actualment hi ha instal·lats
més de 1.100 punts CHAdeMO
a tot el món, la major part dels
quals són al Japó. Entre els
vehicles equipats amb CHAdeMO que són a la venda hi ha:
Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV,
Peugeot iOn i Citroën C-zero.
En l’actualitat, els fabricants
d’automòbils europeus, principalment alemanys (VW, Audi,
BMW, Daimler), estan desenvolupant el seu propi estàndard
de recàrrega ràpida en corrent
continu, conegut com a Combo
2 (figura 6). Aquest, tal com
suggereix el seu nom, combina
la forma dels actuals connectors de recàrrega lenta i els seus
pins de control amb dos connectors de corrent continu. El
Combo 2 utilitzarà PLC de la
companyia Home Plug com a
tecnologia de comunicacions i
els senyals de PWM per a la

Figura 6. Connector Combo 2 que utilitzarà la tecnologia PLC
Font: BMW

verificació de la seguretat en
les connexions de terra.
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Francesc Robusté
Dr. enginyer de camins, canals i ports,
Ph. D. en Enginyeria, Master of Science en Investigació Operativa i Master
of Engineering en Transport per la
Universitat de Califòrnia, a Berkeley.
Catedràtic de transport de la Universitat Politècnica de Catalunya, director del Centre d'Innovació del Transport (CENIT), i director de la Càtedra
Abertis de Gestió d'Infraestructures
del Transport de la UPC. President del
Foro de la Ingeniería del Transporte
d'Espanya. Ha estat director i secretari acadèmic de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i
Ports de Barcelona. Especialista en
l'anàlisi científica de sistemes de
transport. És autor de més de trescentes publicacions i té aprovats quatre sexennis de productivitat investigadora de qualitat. Ha estat director
de quinze tesis doctorals i noranta
tesines de graduació. I ha rebut diversos premis: per articles, en concursos
internacionals d'idees, a la innovació
tecnològica, i per la direcció de tesis
doctorals i tesines de graduació. És
membre avaluador de les agències de
qualitat ANECA, AGAUR i ANEP; representant espanyol a l'OCDE/CEMT, i
expert internacional d'UN-Habitat i
el Banc Mundial.

Innovació a la via.
La relació via-vehicle
La tecnologia aplicada als sistemes de mobilitat ha tingut
diverses etapes: estratègica (infraestructura), tàctica (vehicles
i energia) i operativa (TIC i
gestió del sistema). La via, un
gran vèrtex del triangle viavehicle-conductor que defineix
el sistema de transport per
carretera, malgrat la seva maduresa de caràcter tecnològic,
és també susceptible d’innovació. La reenginyeria de la carretera permetrà incorporar la
seva interacció amb el vehicle i amb el conductor i la
informació dinàmica que es
genera durant el viatge
segons l’entorn.
El projecte Cenit OASIS (Operación de Autopistas Seguras,
Inteligentes y Sostenibles, acabat el 2011) ha estudiat molts
aspectes del futur de les carreteres, tocant totes les fases de
planificació, disseny o projecte, construcció, explotació,
manteniment i desconstrucció
de les carreteres. Les innovacions que es plantegen fan
referència a interoperabilitat,
valor afegit dels pagaments
fets per l’ús de la carretera,
compromís social i territorial
per on discorre la carretera,
integració de l’usuari de la
carretera mitjançant un estudi
cognitiu de percepció, nul·la
afectació incremental al nivell
de seguretat vital, nous elements de seguretat activa i
passiva, cooperació d’informació entre infraestructura i
vehicle, mínima afecció a l’entorn, el medi natural i habitat

i el paisatge en el procediment
constructiu i l’explotació, etc.
Més concretament, pel que fa
a la seguretat a la carretera, el
projecte OASIS busca trobar
nous models de sensorització i
avaluació del risc d’accident
en temps real, nous serveis IVI
(interacció infraestructuravehicle) i VVI (interacció vehicle-vehicle) per a la millora de
la seguretat, i aspectes cognitius relacionats amb la seguretat viària.
–67–

El “risc” d’una carretera depèn
de diversos factors (velocitat,
variabilitat de la velocitat, interacció amb els fluxos de vehicles, accidentabilitat històrica,
traçat i elements físics, entorn i
estat de la carretera, etc.) però,
idealment, el fet de circular per
una carretera hauria de suposar un risc incremental nul respecte al risc vital quotidià base
d’una comunitat (aquesta visió
és més pragmàtica que la utòpica “visió zero” sueca). Des
del 2002, a Europa s’aplica
l’EuroRAP (European Road
Assessment Program), un indicador probabilístic del risc
històric d’un tram de carretera
segons el nombre d’accidents
amb víctimes (no del nombre
de víctimes en sí, que dependran de l’ocupació del vehicle),
referit als vehicles-quilòmetres
anuals que circulen per aquell
tram; s’analitzen també els
trams de concentració d’accidents per tipologia de vehicle
(moto i ciclomotor i pesant de
més de 3,5 tones).
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Les autopistes (de peatge o
sense) tenen unes condicions
exigents de traçat que fan que
el trànsit circuli amb més
seguretat que per les altres
carreteres, malgrat les velocitats superiors de circulació.
L’efecte peatge fa de regulador
del trànsit a les autopistes de
caire metropolità, i malgrat
que de vegades s’argumenta
que la inexistència de peatge
acolliria la demanda de la via
paral·lela amb un risc global
inferior, també implicaria altres efectes com l’augment de
flux i de la seva heterogeneïtat,
cosa que impedeix conclusions
contundents a priori. El que sí
que és cert és que l’existència
de l’autopista de peatge significa una millora substancial de
la seguretat viària, dels costos
operatius i de les externalitats
de tot el corredor.
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Atès que el factor humà sempre ha estat un element decisiu en la conducció no
automàtica, es tendeix a dissenyar “carreteres que perdonin la vida”. Això comportarà
millorar alguns estàndards de
disseny (com ara els contraperalts per estalviar grans moviments de terres o rampes calculades amb limitada interacció de flux de trànsit) i, alhora,
fer una reenginyeria de la
infraestructura on els condicionants físics cada cop condicionin menys el producte percebut pel conductor (per
exemple, els condicionants
hidràulics de la cuneta i elements de protecció addicionals en seccions transversals
amb talussos o terraplens).
La carretera en si és la causant
d’un percentatge molt petit
d’accidents (2%-3% dels accidents; la Instrucció de carreteres 3.1 en regula el disseny),
però la interacció del conductor amb carreteres i automòbils és el moll de l’os de la
seguretat viària. El conductor

percep estímuls segons un filtre de percepció variable i que
respon a llindars d’estímuls
diferencials. Un límit de velocitat o una altra senyalització
no creïble o que no s’adapta a
les condicions canviants és poc
efectiva. Massa informació de
manera continuada pot esdevenir un “soroll” sense efectes.
Per a les mesures correctives
sobre la carretera (de traçat,
de conservació o de control),
convé aplicar les auditories de
seguretat viària (ASV) tant en
la fase de planificació com en
la d’operació i reforma, seguint una normativa europea
que trenqui les reticències
entre els ministeris o els departaments (estatals o de les
comunitats autònomes) proveïdors de la infraestructura i
els gestors del trànsit quan no
coincideixin com a Catalunya i
a l’Estat. Més que un “examen”
als dissenyadors de carreteres,
les auditories de seguretat viària s’haurien de contemplar
com un exemple de col·laboració transversal entre diversos
professionals focalitzats en els
usuaris i la gestió de la via, després de la fase centrada en el
seu disseny físic i construcció.
La definició i el seguiment
anual d’un indicador de satisfacció del conductor a partir
de l’opinió dels conductors de
carreteres i experts en seguretat viària mitjançant enquestes
(indicadors que es puntuen i
es ponderen segons la importància relativa atorgada de
cada indicador), podria proporcionar una nota sobre el
“risc” d’una carretera i assignaria un control creixent a les
situacions més desfavorables.
El nivell de sensorització a la
via s’haurà de calibrar en funció de la seva utilitat i cost-eficiència, de la mateixa manera
que al cos humà no tenim la
mateixa sensibilitat a la llen-

gua o als dits (els vehicles)
que a l’esquena (la via). És
improbable, i segurament ineficient, que una carretera sigui
en el futur “massa intel·ligent”,
detectant “qualsevol cosa” del
seu entorn (incidents, meteorologia, presència d’objectes i
vehicles, brutícia, etc.), més i
quan les carreteres estaran
cada cop més “monitorades”
per sistemes centralitzats (en
el cas de carreteres metropolitanes i d’altes prestacions) i
per un continu mostreig dels
vehicles que hi circulen.
La tecnologia del “control
intel·ligent” segurament estarà
més relacionada amb els conductors i els vehicles: sensors o
usuaris detectaran les condicions de la carretera, la meteorologia, les incidències com ara
obres i accidents, el flux de
trànsit i altres particularitats
d’operació i conservació; i
vehicles intel·ligents processaran la informació, incorporaran informació pròpia de les
prestacions i l’estat del vehicle,
i captaran informació històrica
i actual del conductor sobre la
seva forma de conduir, el seu
temps de reacció, etc.
Mentre es van desenvolupant
aquestes tecnologies, cal incrementar el control (no només
punitiu, sinó també informatiu
i dissuasori o preventiu) i la
comunicació per a una conscienciació permanent del risc
existent, auditar les carreteres
des de la seguretat viària, i
millorar la senyalització i condicions d’operabilitat. Cal,
doncs, intensificar la formació
a tots els nivells (des de l’escolar fins a la universitària en
forma de recerca i ensenyaments als dissenyadors i gestors de les carreteres, passant
per les autoescoles).
La internet de les coses, estrenada fa pocs anys en les smart
cities, convenientment focalit-
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zada en entorns locals per evitar una interacció de tots els
vehicles que estan circulant en
un determinat moment, podrà
proporcionar avisos als vehicles propers a partir dels seus
propis sensors: presència del
propi vehicle i característiques
del vehicle (velocitat i grandària), activació de llums de boira i d’eixugaparabrises, etc.
Per a la detecció d’incidents,
més que un “Gran Germà” que
detecti qualsevol cosa, una
transició raonable consistiria a
desenvolupar aplicacions (apps)
per a smart phones que poguessin comunicar, només prement una tecla, algun tipus
d’incident a la carretera (gel,
pols, objecte o animal mort,
accident, vehicle aturat, avaria, etc.), la qual cosa enregistraria via GPS la posició del
vehicle emissor i activaria la
resposta col·laborativa adient
per part del Servei Català del
Trànsit, associacions automobilístiques, asseguradores, serveis de manteniment de carreteres, grues, tallers i benzineres properes, ambulàncies i
hospitals propers, etc.
La interacció infraestructuravehicle permetrà no només
reproduir la senyalització estàtica de la carretera dins del
vehicle, sinó filtrar la irrellevant, redundant o constant,
fent ressaltar només els canvis
rellevants: presència d’altres
vehicles en sentit contrari per
la senyalització d’avançaments, canvis en el límit de
velocitat en apropar-se a
traçats més condicionants o
condicions crítiques de fluxos
o emissions, per exemple.

La tecnologia que permeti la
interacció
infraestructuravehicle podrà incorporar aspectes del pagament per ús de
la carretera (vegeu el projecte
de recerca del Cedex META,
Modelo español de tarifación de
carreteras, 2010): segons el
Llibre blanc del transport de la
Comunitat Europea del 2011,
el 2016 caldrà aplicar l’Eurovinyeta1 a tot Europa (pagament als vehicles pesants de
més de 3,5 tones) i el 2020 s’aplicarà el pagament per ús a
tots els vehicles (inclosos els
lleugers) i mitjans de transport. La tendència tecnològica
és anar cap al GPS (ja implantat a alguns països com Alemanya) i el free-flow, però, a
Espanya, si s’aplica a curt termini (abans del 2016), es podria emprar la tecnologia ViaT (DSRC) com una transició.
La tecnologia permet aplicar
value pricing, o tarifació social,
en els entorns metropolitans
com discriminació de les tarifes entre hora punta i hora vall
(més endavant els canvis de
tarifa seran continus, en funció de l’hora d’ús de la carretera2), discriminació segons l’ocupació del vehicles, les seves
emissions, etc. (vegeu el projecte de recerca del Cedex
GESTA, Gestión el tráfico vía
tarifa, 2011). Existeix un
“model català” de descomptes
que és només un vessant
populista d’un veritable “model” de finançament de carreteres i del pagament pel seu
ús: mentre un sistema autosuportant econòmicament com
és el del vehicle privat i la
carretera (contràriament al
que passa en el transport

col·lectiu) s’hagi de subvencionar amb diner públic —no
només la seva provisió (un bé
comú), sinó el seu ús3 (un bé
particular)—, estarem fomentant entre tots activitats que
generen externalitats negatives per a la nostra societat.
En un futur, el límit de velocitat serà dinàmic i segurament
regulat amb limitadors de
velocitat o amb radars de velocitat mitjana de recorregut en
alguns trams molt específics de
la carretera. En aquest sentit,
cal definir la carretera metropolitana com una transició
entre els carrers urbans amb
limitacions de 50 km/h i les
carreteres interurbanes amb
limitacions de 100-120 km/h,
que segurament comportarà
adaptacions de la seva secció
(amplada de carrils, vorals,
radis de gir) però només on
sigui efectiu explicitar aquesta
transició (pocs quilòmetres o
algun corredor molt específic
amb urbanització que ha envoltat la carretera).
També en el futur, les administracions concedents de l’operació de les carreteres definiran una “carta de serveis” que
haurà d’incloure el concepte
de fiabilitat del temps de viatge (reliability), que obligarà a
la seva mesura i predicció. Es
disposarà d’un monitoratge
continu de la carretera i les
seves condicions de trànsit per
tal d’obtenir informació abans
de fer el viatge (pre-trip) i
durant el viatge (on-trip). Això
obligarà a una sofisticació en
la presa de dades, el filtratge i
les previsions del trànsit molt
superior a l’actual: els centres

1 Nom inapropiat però que ja s’ha fet popular i que prové de l’sticker o adhesiu que Suïssa va aplicar el 2001, sense gaire tecnologia i amb una motivació també poc
sofisticada però punyent: el pagament del cost de manteniment de les seves carreteres que eren travessades per multitud de camions entre Alemanya i Itàlia.
2 Arthur C. Pigou, en el seu llibre Economia del benestar del 1912, ja definia que per tal que els usuaris de la carretera internalitzin les externalitats que generen, convenia aplicar una “taxa” variable en funció del flux de trànsit: nul·la a flux molt baix i molt elevada en congestió. Aquesta tarifa que els economistes anomenen “impost
pigouvià” permet que els costos mitjans (cost mitjà per vehicle i quilòmetre) coincideixin amb els costos marginals (cost addicional infringit per un nou vehicle a la
carretera).
3 Peatges a l’ombra dels diversos plans d’autovies catalanes, “model català de descomptes” de peatges, etc.
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de gestió i control del trànsit
aplicaran ramp metering amb
ajut d’ITS (limitació d’accés a
una autopista quan està congestionada i desviament o
aturada del trànsit amb semàfors reguladors), desviant el
trànsit per rutes alternatives
(o retenint-lo amb semàfors a
les entrades de l’autopista) i
alertant els conductors. De
fet, aquesta estratègia de la
dosificació del nombre de
vehicles que es deixa entrar
en una carretera també s’aplicarà a les ciutats, perquè
recentment (2008) s’ha descobert que les ciutats, o com a
mínim els barris, tenen unes
relacions fonamentals de
trànsit que relacionen el flux
de viatges acabats amb la
densitat de vehicles que es
belluguen dins d’una zona,
independentment d’on a on
vagin aquests vehicles.
–70–

Atacant les causes principals
de l’accidentabilitat amb “controls clàssics” (velocitat, alcoholèmia i elements protectors
com el cinturó i el casc), s’ha
assolit una excel·lent reducció
del nombre de morts i víctimes
a Catalunya i a tot l’Estat (s’ha
assolit, amb escreix, l’objectiu
europeu de reduir les xifres a
la meitat en el decenni anterior); les reduccions posteriors
cada cop seran més difícils
d’assolir. Des del punt de vista
de la via, els paràmetres de
disseny de la carretera haurien
de ser més estrictes en el sentit
de velocitats específiques de
disseny més elevades sense
alterar els límits de velocitat
de circulació, millors seccions,
drenatge, cobertura de cunetes, ramals d’acceleració i
trams de trenat més llargs,
més obra de fàbrica, elements
addicionals físics de protecció
en seccions transversals en
desmunt o terraplè...; en definitiva, major cost unitari de
construcció. Una societat del

benestar amb exigències creixents quant a qualitat de vida,
és normal que demani estàndards creixents de qualitat
també a les seves infraestructures. Aquesta millora dels
estàndards suposarà més
recursos econòmics i, per tant,
es podran construir menys
quilòmetres de millors carreteres. Aquí caldrà un equilibri
perquè les millors prestacions
de les carreteres també es
puguin inserir en el territori
amb respecte al medi ambient.
Quant a l’operació i conservació de les carreteres, cal arribar
a estàndards internacionals en
conservació: un 3% anual del
seu valor patrimonial, tot i que
habitualment assignem un
pressupost anual inferior a
l’1%. Aquest gap entre situació ideal i real ha augmentat
amb les restriccions pressupostàries actuals i altres prioritats polítiques socials generades per la crisi.
A través de senyals dinàmics
(VMS) es podria informar en
punts clau del risc assolit amb
una velocitat de circulació
superior al límit establert, de la
dispersió actual de velocitats,
de l’accidentabilitat històrica
d’un tram, del risc d’interacció
amb altres vehicles en funció
del flux, etc. També caldria
explicitar (i primer calcular en
carreteres on, per modificacions successives de traçat, no
es disposa del valor de projecte) i donar a conèixer la velocitat de disseny de cada tram de
carretera i posar més atenció i
recursos a la senyalització en
els projectes i obres de carreteres. En aquestes millores caldria evitar la migració d’accidents en un itinerari (es pot
millorar un tram de concentració d’accidents i empitjorar el
següent) i la compensació de
risc que es produeix quan es
perceben millores infraestructurals.

Les possibilitats que ofereix la
tecnologia al transport per
carretera (via, vehicle i conductor) semblen futuristes
però ja són factibles: els vehicles disposaran d’un xip de
control que informarà de la
velocitat, l’assegurança, l’aparcament il·legal, les dades
del propietari del vehicle, etc.
De fet, avui en dia hi ha vehicles que aparquen sols i que
detecten presència d’objectes
(sistemes anticol·lisió), que
incorporen adaptació intel·ligent de la velocitat i tacògraf digital...
I en un futur pròxim serà factible la conducció automàtica i
les carreteres específiques per a
vehicles pesants. Hem dit un
“futur”? Aquest futur ja és possible: ja existeixen vehicles
amb conducció automàtica
(sense participació contínua
del conductor), el que a alguns
estats d’Estats Units ha comportat la modificació del codi
de circulació estatal. A Barcelona ja han circulat vehicles de
forma automàtica (protegits
darrere d’un camió) com a
prova pilot. Sens dubte, la
conducció automàtica sense
intervenció del conductor
obre un llibre nou de possibilitats: deixem-les per a futures
edicions d’aquest Observatori
del Risc de Catalunya.
El moviment “elogi de la lentitud” aplicat al trànsit (interpreteu aquí una actitud vital més
que velocitats molt baixes, ja
que la variabilitat de la velocitat és negativa en seguretat
viària) descriu un moviment
mundial que desafia el culte a
la velocitat: moltes de les reflexions que fa sobre com hem
arribat on som i com cada dia
més i més persones valoren fer
les coses (fins i tot la conducció) amb el temps adient, gaudint del trajecte, són aplicables
a la seguretat viària.
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1.1.
2.4.
Bernhard Reiter
Bernhard F. Reiter és llicenciat en Filologia Alemanya i Italiana per la Freie
Universität Berlin. L'any 1997 va obtenir el títol de doctor en Filosofia per
aquesta mateixa universitat. Va complementar els seus estudis amb estades a Itàlia, becat pel Servei Alemany
d'Intercanvi Acadèmic (DAAD).
Actualment Bernhard F. Reiter ocupa
el càrrec de director de Moving, International Road Safety Association,
amb seu a Berlín. Entre les seves
experiències professionals prèvies,
cal destacar la tasca de subdirector
regional i director de màrqueting i
distribució durant set anys a DEKRA,
on va exercir també com a consultor
europeu per als departaments d'exàmens de conduir nacionals i internacionals. Posteriorment va continuar
la seva tasca de consultor europeu a
l'Associació d'Agències d'Inspecció
Tècnica alemanya VdTÜV, on va ser el
responsable de les àrees de permisos
de conduir, psicologia del trànsit i formació bàsica i continuada, fins a la
seva incorporació a Moving. Del 1990
al 1994 va ser col·laborador extern de
l'exministre d'Interior alemany Gerhart R. Baum.
Telf. +493 025 741 670
reiter@moving-roadsafety.com

Formació dels conductors
i l’adquisició de la
llicència de conduir
a Alemanya
2.4.1. Introducció
Fa més de cent anys que s’expedeixen permisos de conduir
a Alemanya. No obstant això,
les condicions per obtenir-los
han anat canviant al llarg dels
anys.
Tornant als moments pròspers
de la motorització, un candidat disposat a obtenir el carnet
de conduir no havia de fer gaire cosa més que conduir el
vehicle una mica cap enrere i
cap endavant a la seu de la
policia. A més, no hi havia gairebé cap norma de trànsit. El
primer semàfor al continent
europeu es va instal·lar el 1924
a la plaça Potsdamer de Berlín.
I els primers senyals de trànsit
amb símbols en lloc de text
van arribar una mica més tard.
Amb la creixent prosperitat de
l’època i l’increment del nombre de vehicles, van augmentar
els requisits de la prova de conducció i va sorgir la necessitat
d’una formació prèvia del conductor.
El 1976 va entrar en vigor un
reglament sobre la formació
del conductor en què s’especificava el contingut i l’abast de
la formació teòrica i pràctica
que havia d’oferir una escola
de conducció per primera
vegada. No obstant això, fins
al 1986 no era obligatori assistir a un curs de formació en
una autoescola. Els aspirants al
permís de conducció podien
aprendre a conduir amb l’ajuda d’amics o familiars, els

quals proporcionen una formació poc professional.
A Alemanya es fan servir dos
termes: Fahrerlaubnis, que
equival al carnet o permís de
conduir, i Führerschein, que fa
referència al document i comprovant oficial de la titularitat
de la llicència de conducció.
Segons el Federal Highway
Research Institute (BASt) alemany, aproximadament 53
milions dels 82 milions de persones a Alemanya són propietàries d’un permís de conducció alemany, segons dades
del 2004. Aquesta xifra és
orientativa ja que no hi ha
estadístiques sobre la titularitat de la llicència. En concret,
la revocació de la llicència de
conduir per mort no se sol
comunicar a les autoritats.
2.4.2. Categories de llicències
de conducció
Abans del 1999, a Alemanya el
permís de conducció s’emetia
per a les classes de la 1 a la 5.
Aquestes llicències anteriors al
1999 continuen sent vàlides
avui en dia, així com totes les
llicències expedides a l’antiga
RDA. No obstant això, tots els
antics permisos de conducció
es poden canviar pels permisos
de conducció de la UE, de
manera que les llicències renovades mantenen les seves condicions anteriors (Besitzstandswahrung, ‘drets adquirits’).
Des del 1999, les categories de
vehicles A-E de la Unió Euro-
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pea també són vàlides a Alemanya. A més, des del 1999, hi
ha les categories alemanyes M
(ciclomotors de dues rodes i
bicicletes motoritzades), L
(petits camions industrials i
petits tractors agrícoles i forestals) i T (grans camions industrials i grans tractors agrícoles
i forestals).
També hi ha una llicència de
conduir especial a Alemanya
per al transport de passatgers
en taxis, cotxes de lloguer i
ambulàncies, així com un examen per als ciclomotors (de
fins a 25 km/h). Val a dir que
el certificat de ciclomotor no
equival a un carnet de conduir.
A més, el 2005 es va introduir
a tota la Unió Europea la categoria S per als ciclomotors de
rodes i els quadricicles lleugers
(quads).
–72–

A Alemanya, les llicències de
les categories A, A1, B, BE, M,
S, L i T s’emeten sense limitació de temps, és a dir, són vàlides per a tota la vida. De tant
en tant es debat la introducció
d’exàmens mèdics periòdics
per als titulars de les llicències
de les categories A, A1 i B,
però fins ara sense cap resultat.
2.4.3. Requisits per obtenir un
permís de conducció alemany
a) Residència a Alemanya
Per obtenir un permís de conducció alemany el candidat ha
de tenir un domicili permanent a Alemanya.
b) Possessió prèvia d’un permís
de conduir
Els sol·licitants de llicències de
les categories C, C1, D o D1
(camions i autobusos) han de
tenir prèviament un permís de
conduir de la classe B (turismes). De fet, se’ls permet realitzar els dos exàmens el
mateix dia.

Taula 1. Edat mínima per a cada categoria de carnet
Font: http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB-LA/voraussetzungen-fuer-die-fahrerlaubnis-und-geltungsdauer.html.

Edat mínima

Categories de llicències de conducció

25 anys

Per a la categoria A il·limitada (accés directe)

21 anys

Per a les categories D, D1, DE i D1E

18 anys

Per a les categories A (nivell d’accés), B, C, C1, BE, CE i C1E

17 anys

Per a la categoria B quan formi part del programa
Conduir als 17 anys acompanyat d’un adult

16 anys

Per a les categories A1, M, S, L i T

15 anys

Per a vehicles sense llicència de conducció

c) Edat mínima
L’edat mínima per obtenir el
carnet de conduir de les categories A, B i C és de 18 anys,
tot i que amb el programa Conduir als 17 anys acompanyat
d’un adult (vegeu més endavant) també és possible obtenir el permís de conduir a l’edat de 17 anys. Per a la categoria D (autobusos) i la llicència
per al transport de passatgers
en taxis, cotxes de lloguer i
ambulàncies, l’edat mínima és
de 21 anys, excepte quan es
tracta de conductors professionals i serveis similars per als
quals l’edat mínima pot ser de
18 o 19 anys. Els carnets de la
classe A1, M, S, L i T requereixen una edat mínima de 16
anys, i per a ciclomotors (fins
a 25 km/h) és de 15 anys
(taula 1).
d) Prova oftalmològica i examen mèdic
Per obtenir el permís de conducció de les categories A, A1,
B, BE, M, S, L i T, els candidats
han de passar un examen de la
vista en un òptic o oftalmòleg.
Només quan hi ha irregularitats o problemes de salut, el
candidat haurà de passar també un examen mèdic.
Per als sol·licitants d’una llicència de conducció de les
categories C, C1, CE, C1E, D,
D1, D1E, ambdues proves són
necessàries, un examen de la
vista complet i un examen
mèdic. Els titulars de llicències
majors de 50 anys han de repe-

tir aquestes proves cada cinc
anys.
e) Formació en reanimació i primers auxilis
D’acord amb el paràgraf 19
(“Formació en reanimació i primers auxilis”) del Verordnung
über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Reglament alemany per a l’admissió de les persones a la circulació per carretera), els candidats d’una llicència de conducció de les categories A, A1,
B, BE, M, S, L o T han d’assistir a un curs de formació en
reanimació i primers auxilis.
Els sol·licitants d’una llicència
per a les categories C, C1, CE,
C1E, D, D1, DE o D1E també
necessiten assistir a una formació de primers auxilis. Aquesta
formació ha de proporcionar
“coneixements profunds i habilitats pràctiques en primers
auxilis”, la qual cosa inclou
una mica més que formació en
reanimació i primers auxilis i
ofereix “el tractament inicial
de les lesions causades pel
trànsit per carretera”, segons el
que indica el citat reglament.
2.4.4. Formació del conductor
A Alemanya, els aspirants al
permís de conduir han de formar-se en una autoescola. Està
prohibit fer una formació per
lliure. D’acord amb la llei alemanya, els aspirants a les
llicències de les categories A,
A1 i B han d’assistir a catorze
classes teòriques per a la cate-
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goria B i setze classes teòriques
per a les categories A i A1. A
més, han de completar un
mínim de dotze lliçons de formació pràctica (Sonderfahrten).

Figura 1. Examen teòric realitzat amb ordinadors
Font: TÜV SÜD Auto Service GmbH

Aquesta teoria obligatòria i
lliçons pràctiques són necessàries abans de presentar-se als
exàmens teòric i pràctic.
a) Classes teòriques
Els candidats que es presenten
al permís de conduir de la classe B han d’assistir a catorze
classes teòriques que consisteixen en dotze lliçons “bàsiques”
i dues hores de continguts
específics.
De fet, el contingut de les dotze hores no ha de ser diferent,
de manera que l’aspirant pot
escoltar tres vegades la mateixa lliçó. Per obtenir la certificació és important participar en
aquestes classes. No obstant
això, el candidat ha d’assistir a
les dues classes de contingut
específic. D’altra banda, quan
la llicència de la categoria M
s’estén a la categoria B els aspirants a aquest carnet només
han de participar a sis hores de
les classes teòriques.
b) Classes pràctiques
Cada estudiant de conducció
ha de participar en dotze circuits especials de formació,
cinc dels quals són recorreguts
d’esquí de fons, quatre són
autopistes (Autobahn) i tres
són recorreguts a trenc d’alba o
al vespre. A més, els estudiants
solen necessitar algunes lliçons
més anomenades de formació
bàsica. L’aprenentatge en circuits especials en general
tenen lloc al final de la formació, quan l’ensenyament gairebé s’ha completat.
Abans, durant i després de les
classes, el formador també ofereix informació i assessorament, incloent una avaluació

del nivell de formació actual. A
més, el formador ensenya a
l’estudiant com funciona el
vehicle i com evitar o corregir
errors tècnics.
c) Autoescoles i professors d’autoescola
Hi ha prop de 13.000 autoescoles a tot Alemanya, i el 2012
un total de 48.000 persones
posseeixen el títol de professor
de formació viària, la qual cosa
significa que són actius com a
formadors en aquesta especialitat. Des del 1976, el requisit
per exercir com a formador és
un examen de l’escola secundària alemanya (Hauptschulabschluss) i un aprenentatge
oficial. L’aprenentatge es va
ampliar el 1999.
Cada any s’emeten entre dos
mil i tres mil nous títols de professor de formació viària de les
classes A, BE, CE i DE.
Després d’una formació de cinc
mesos en un centre de formació de professors de conducció,
un examen pràctic de conduir i
una prova educativa final, la
qual inclou una lliçó de formació teòrica i pràctica, s’emet el
títol de professor de formació
viària, que inicialment està

limitat a dos anys. Durant
aquest temps, al professor només se li permet ensenyar sota
la supervisió d’un formador.
L’aprenentatge per esdevenir
professor de formació viària de
la categoria BE dura entorn
dels deu mesos. Cada quatre
anys, aquest professor ha d’assistir a una formació de tres
dies per mantenir el títol de
professor en aquesta disciplina.
2.4.5. Examen de conduir
Tant l’examen teòric com el
pràctic els gestionen els centres d’examen. Aquests centres
formen part de les empreses
d’inspecció tècnica (Technische
Prüfstellen), les quals són els
organismes de control oficialment assignats per dur a terme
tant l’examen de conduir com
les inspeccions tècniques
periòdiques de vehicles. A Alemanya, aquestes organitzacions són TÜV i DEKRA.
Cal aprovar l’examen teòric
abans del pràctic. S’ha de tenir
en compte, però, que la part
teòrica aprovada deixa de tenir
validesa al cap de l’any, llevat
que en aquest interval s’aprovi
també la part pràctica.
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a) Examen teòric
A Alemanya, l’examen teòric
es realitza amb ordinadors
(figura 1). El candidat ha de
contestar trenta preguntes
escollides a l’atzar d’un grup
de preguntes. Es tracta de trenta preguntes sobre coneixements bàsics i específics amb
diferents nivells de complexitat
i una o diverses respostes possibles (opció múltiple).
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Totes les preguntes tenen respostes amb diferents errades.
En els exàmens de les classes A,
A1 i B es permet fer un màxim
de deu errades per aprovar. Si el
candidat comet més errades a
l’hora de contestar, suspèn la
prova. Un dels avantatges de fer
l’examen amb ordinador és que
el candidat obté els resultats
immediatament després de
finalitzar la prova, cosa que permet veure a l’instant els camps
en què ha contestat incorrectament. En el cas que hagi suspès
l’examen, s’hi pot tornar a presentar al cap de catorze dies.
b) Examen pràctic
Depenent del tipus de carnet al
qual s’accedeix, l’examen pràctic dura entre trenta i setantacinc minuts (taula 2).
El candidat pot presentar-se a
l’examen pràctic només si:
– ha realitzat tots els circuits
especials de formació pràctica necessaris;
– el professor de formació viària està satisfet amb el nivell
de formació del candidat;
– el candidat ha aprovat l’examen teòric;
– el candidat ha assolit (o ho
farà d’aquí a un mes) l’edat
mínima segons el tipus de
carnet desitjat.
Les persones que participen en
un examen pràctic són l’aspi-

Taula 2. Durada de l’examen pràctic
Font: TÜV SÜD Auto Service GmbH.

Durada de l'examen

Temps de conducció

Classe A

60 minuts

25 minuts

Classe A1

45 minuts

25 minuts

Classe B, BE

45 minuts

25 minuts

Classe C, CE, C1, C1E

75 minuts

45 minuts

Classe D, D1

75 minuts

45 minuts

Classe DE, D1E

70 minuts

45 minuts

Classe M

30 minuts

13 minuts

Classe S

30 minuts

20 minuts

Classe T

60 minuts

30 minuts

rant que vol obtenir el carnet,
el professor de l’autoescola i un
expert assignat oficialment per
TÜV i DEKRA (amtlich anerkannter Sachverständiger) com
a examinador. Al començament de l’examen, el candidat
ha de demostrar que coneix el
cotxe, per exemple mesurant el
nivell d’oli (control de seguretat). Durant el temps que dura
la prova, l’examinador valora el
comportament del candidat a
la carretera i el maneig que fa
del vehicle, i dóna instruccions
per a maniobres específiques,
com ara aparcar. El 2011, es
van aprovar 908.000 exàmens
pràctics de les classes B, BE, BF
17 i BEF 17, amb una taxa d’aprovat de prop del 70%.
c) L’examinador
A Alemanya, hi ha uns 2.500
examinadors, dels quals aproximadament el 98% són
homes. Només les persones
que són majors de 24 anys i
posseeixen un títol d’enginyer
mecànic o enginyer elèctric
poden exercir com a examinadors. La formació dels examinadors té una durada d’almenys sis mesos.
d) Període de conducció de prova per als conductors novells
Si el candidat aprova els exàmens teòric i pràctic amb èxit,
llavors rep una llicència de

conduir que serà vàlida per a
tota la vida.
No obstant això, durant els dos
primers anys, el permís de conducció permet conduir a
manera de “prova”, la qual
cosa significa que durant
aquest període el conductor
novell ha de demostrar les
seves habilitats i no ha de
cometre infraccions. Però si fa
una simple infracció, llavors
s’iniciarà de nou el període de
prova de dos anys.
Durant el període de prova i
per als conductors menors de
21 anys hi ha una prohibició
total pel que fa a l’alcohol. Després d’aquests dos anys i per a
tots els conductors de més de
21 anys, el valor límit d’alcohol
a la sang és de 0,5 ‰.
e) Carnet per conduir als 17 anys
(Führerschein mit 17 / Begleitetes Fahren mit 17, FS 17)
Des del 2011, els futurs conductors que participen en el
programa Conduir als 17 anys
acompanyat d’un adult poden
obtenir el permís de conduir als
17 anys. Com que són menors
de 18 anys, han de conduir
acompanyats d’un adult.
La idea de fons és que els conductors joves (de 18 a 24 anys)
estan exposats a elevats riscos
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d’accidents a les carreteres, i
atès que certes rutines de conducció només s’assoleixen conduint milers de quilòmetres, al
conductor novell se li dóna l’oportunitat d’agafar experiència
al volant sota la supervisió
d’un acompanyant. D’aquesta
manera pot aprendre a reaccionar davant de situacions de
perill i esdevenir un conductor
més segur.
Els requisits per poder fer d’acompanyant és tenir una edat
mínima de 30 anys, posseir un
permís de conduir vàlid per més
de cinc anys i no comptar amb
infraccions de trànsit importants durant els darrers anys.
2.4.6. Perspectiva
Amb la implementació a Alemanya de la tercera Directiva
de la CE sobre el permís de
conducció, que entrarà en
vigor a partir del 19 de gener
del 2013, s’introduiran les
noves llicències de conducció
de les classes A2 i AM. El carnet AM substituirà els anteriors carnets M i S. Alhora,
s’introduirà
l’anomenada
“llicència de nivell” per als
carnets corresponents a les
motos. En aquest sentit, per
als que prèviament han
adquirit el carnet d’una categoria inferior serà més fàcil
accedir al carnet de la categoria immediatament superior.
Les llicències de conducció
expedides després del 19 de
gener del 2013 es limitaran a
un període màxim de quinze
anys i després hauran de ser
reemplaçades. No obstant
això, aquest canvi no depèn
de cap examen mèdic o
actualització de coneixements.
D’altra banda, després del
2033, també caldrà substituir
per primera vegada totes les
llicències permanents expedi-

des amb anterioritat. D’acord
amb aquesta legislació, també hi haurà canvis en les
regulacions per als remolcs,
com ara l’augment de l’edat
mínima per als carnets de les
categories C i CE (21 anys) i
D (24 anys).
2.4.7. Resum
A Alemanya, és il·legal realitzar lliurement la formació en
conducció. Els que aprenen a
conduir necessiten assistir a
determinades classes teòriques i a formació pràctica en
una autoescola. L’examen de
conduir es realitza en els centres d’examen que formen
part d’organismes de control
assignats oficialment per dur
a terme els exàmens de conduir. Després de superar amb
èxit els exàmens teòric i pràctic, el candidat rep la llicència
d’immediat, i pel que fa als
carnets de les categories A,
A1 i B, de per vida. No obstant això, de tant en tant es
debat la introducció d’exàmens mèdics periòdics per als
titulars de les llicències de les
categories A, A1 i B, però fins
ara sense cap resultat.
La innovació del programa
Conduir als 17 anys acompanyat d’un adult pot contribuir
significativament a reduir els
accidents de trànsit. Molts
anys de proves d’aquest
model han demostrat l’èxit de
“conduir acompanyat”, que
s’ha estès a la legislació
nacional alemanya.
Amb la implementació de la
tercera Directiva de la CE
sobre el permís de conducció
que entrarà en vigor a Alemanya el gener del 2013,
s’introduiran algunes esmenes importants en la normativa vigent, per exemple pel
que fa a l’edat mínima dels
conductors i algunes categories noves de llicències de
conducció.
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2.5.
Jordi Vilaseca
Llicenciat en Ciències Físiques per la
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i MBA per la Graduate School of
Business de la Universitat de Chicago. Actualment és director de RACC
Formació de Conductors. Anteriorment va exercir com a director de
RACC Viatges i com a Marketing
Manager i mànager de Planificació
Estratègica a PepsiCo.

Reeducació
dels conductors.
El permís per punts,
un cas d’èxit
La seguretat viària és un dels
àmbits d’actuació en què els
governs s’impliquen més per
la forta repercussió social,
mediàtica i econòmica que
tenen les víctimes de trànsit.
En tot accident intervenen tres
factors: el vehicle, la carretera
i el conductor. La implicació
dels governs i les administracions s’havia centrat habitualment en els dos primers, els
vehicles i les carreteres, i deixava de banda l’eix fonamental que són els conductors, les
persones que, amb més o
menys habilitat i fortuna,
governen els vehicles.
Així, en temps passats hem
vist fortes inversions en millora de carreteres al nostre país.
També hem vist com el parc
automobilístic es rejovenia
gràcies a crèdits barats i a
incentius de l’Administració
per a la renovació de vehicles
vells, substituïts per noves unitats equipades amb tecnologies de seguretat (ABS, ESP,
etc.) molt més avançades.
Feliçment, des de l’Administració es va decidir implantar
un programa, el del permís
per punts, que incidia de
manera total i directa sobre el
tercer gran factor de la seguretat viària: el conductor, i que
ha suposat una reducció històrica en la mortalitat a les
carreteres i carrers.
2.5.1. El permís per punts. L’èxit de la reeducació
L’aplicació del sistema del per-

mís per punts ha suposat una
reducció sense precedents en el
nombre de víctimes de trànsit a
l’Estat espanyol. L’any 2006,
quan es va implantar el sistema, es van registrar 2.989
morts en accidents de trànsit,
mentre que el 2011 es va tancar amb 1.479 víctimes mortals. Això significa una reducció
de gairebé un 51%. És clarament un cas d’èxit, que ja venia
precedit pels bons resultats de
la seva aplicació a França.
2.5.1.1. El perquè de l’èxit
del permís per punts
Podem pensar que, simplement, aquest sistema ha estat
una “bona idea” ben implantada, però faríem curt si només
ens quedéssim amb aquesta
valoració. La millora en carreteres, els vehicles tècnicament
més segurs, els cada cop més
abundants controls dels excessos de velocitat o l’augment en
l’ús d’elements de seguretat
bàsics (cinturó i casc) són factors fonamentals en la reducció de l’accidentalitat i mortalitat a les nostres carreteres.
Però, sense cap mena de dubte, aquestes mesures, passives
i dissuasòries, no són suficients per aconseguir el canvi
de mentalitat, de comportament i d’actitud al volant, que
s’ha donat en l’enorme col·lectiu de conductors. Aquest canvi de mentalitat i d’actitud al
volant s’ha produït a partir del
permís per punts, que és la primera actuació seriosa a Espanya en l’àmbit de la reeducació dels conductors.
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Si ens fixem en el funcionament del permís per punts,
podem identificar tres característiques fonamentals que incideixen directament en l’actitud, la sensibilitat i el comportament del conductor:
No elimina les sancions per les
infraccions de trànsit comeses.
Converteix el conductor en
“gestor” del seu comportament
i les seves habilitats al volant.
Introdueix cursos de reeducació i obliga a fer-los en aquells
casos en què el conductor, per
haver incomplert la normativa
de circulació, ha perdut totalment o parcial els seus punts.
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2.5.1.2. Les sancions
Les infraccions de trànsit continuen sent sancionades com
abans del programa del permís per punts. En aquest
aspecte no ha canviat res. Les
sancions econòmiques afecten
més o menys el conductor
segons el seu poder adquisitiu.
Però afecten la butxaca, no
l’actitud ni el comportament.
Abans del permís per punts,
en els casos en què la sanció
suposava una retirada del permís de conduir, el conductor
sancionat no tenia més remei
que esperar passivament el
temps de retirada per recuperar el carnet i tornar a la conducció, sense cap mena de
reflexió o reeducació sobre
com la seva manera d’actuar
l’havia portat fins en aquell
punt.
2.5.1.3. El conductor com a
“gestor”
Amb el permís per punts, el
conductor es converteix en
“gestor” del seu comportament al volant. Disposa d’un
“compte corrent” de punts que
coneix perfectament. Si el
conductor condueix amb
incompetència
(habilitats
dolentes) o amb un comportament perillós i temerari (irres-

Amb el permís per punts, el conductor es
converteix en “gestor” del seu comportament al volant. Disposa d’un “compte
corrent” de punts que coneix perfectament.
ponsable), sap que serà sancionat com abans, però a més
el seu compte corrent de punts
—que depèn només d’ell
mateix— es veurà reduït i s’aproparà cada cop més a la retirada del carnet. Per tant, ja no
és l’Administració qui “decideix” retirar-li el permís per la
infracció comesa, sinó que és
el conductor mateix, amb el
seu comportament en la conducció, qui es responsabilitza
de la retirada del seu permís.
El conductor és, doncs, el
“gestor” i responsable, amb la
seva manera de conduir, del
seu compte corrent de punts. I
amb un aspecte remarcable:
des d’un inici, el conductor no
ha de guanyar-se aquests
punts, sinó que ja els té atorgats. Aquest “saldo de confiança” és més que una presumpció d’innocència; és un
reconeixement públic que el
sistema considera tothom un
conductor totalment respectuós amb les normes mentre la
seva actitud no demostri el
contrari.
2.5.1.4. La reeducació
Finalment, el sistema del permís per punts obliga el conductor que ha perdut totalment o parcial els seus punts a
fer cursos de reeducació per
tal de recuperar punts en el
seu compte corrent o recuperar el permís de conduir si l’ha
arribat a perdre.
I és molt important analitzar
en què consisteix aquesta reeducació. No es tracta de tornar
a aprendre el codi o les normes de circulació. No es tracta
de tornar a examinar-se de
teòrica i pràctiques, sinó de
sensibilitzar i despertar la res-

ponsabilitat del conductor en
el seu comportament al
volant. És per això que els cursos de recuperació de punts
incorporen psicòlegs que avaluen els perfils i els comportaments dels sancionats i actuen
amb els missatges que millor
poden incidir en aquests comportaments, actituds i percepcions sobre la conducció.
Així mateix, els cursos incorporen testimonis de víctimes i
causants d’accidents. És certament impactant escoltar en
directe l’experiència d’una víctima del trànsit, persones afectades de per vida a causa d’accidents fàcilment evitables,
fruit de mals comportaments
al volant. I no només víctimes
del trànsit, sinó també testimonis de conductors que amb
el seu comportament han causat víctimes (“jo vaig matar
dues persones...”). Aquest és
encara un testimoni més
impactant que el de les víctimes. Cal dir que la incorporació de testimonis als cursos és
el factor de reeducació i sensibilització més important i
efectiu de tot el sistema del
permís per punts.
Podem dir, doncs, que el permís per punts, que aviat complirà sis anys, ha estat un dels
majors èxits en seguretat viària del nostre país, amb una
reducció de la mortalitat a les
nostres carreteres sense precedents. Ha estat la primera
gran actuació global en seguretat viària dirigida al comportament de les persones. La
clau del seu èxit es basa en la
reeducació, la responsabilització i la sensibilització dels conductors. La lluita contra la
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sinistralitat viària ha deixat de
ser una tasca exclusiva de
l’Administració i s’ha convertit
en un objectiu comú de tota la
població. Aquest ha estat el
gran canvi. La ciutadania ha
deixat d’acceptar com a “inevitables” les morts a la carretera.
2.5.2. I després del permís per
punts, què toca fer?
Sembla que, després de la
reducció de mortalitat que s’ha
aconseguit amb el permís per
punts, és difícil trobar noves
idees i actuacions que puguin
estar al mateix nivell i tenir un
impacte positiu tan gran. Això
no és així. Encara hi ha molts
objectius per assolir: hem
reduït la mortalitat, però el
nombre de lesionats en accidents de trànsit continua sent
molt elevat, amb un cost humà
i econòmic importantíssim.
Podem plantejar-nos l’objectiu
d’aconseguir zero morts a les
carreteres? Per què encara gairebé la meitat dels morts en
accidents laborals són morts en
accidents de trànsit? Per què
determinats col·lectius, com els
motoristes o conductors de
vehicles comercials, continuen
patint tants accidents? Podríem
seguir, perquè hi ha molt a fer
encara. Però, com és l’escenari
en què hem d’actuar?
L’escenari actual es caracteritza per:
p Un parc automobilístic que
envelleix ràpidament. L’edat mitjana dels vehicles
de la nostra xarxa viària és
de gairebé deu anys.
p Les inversions en infraestructures viàries són i seran
molt menors (si n’hi ha)
que en la darrera dècada.
L’estat de les carreteres
empitjora.
p Les autopistes de peatge,
més segures, veuen reduït

La incorporació de testimonis als cursos és el
factor de reeducació i sensibilització més
important i efectiu de tot el sistema del permís per punts.
el seu trànsit en un afany
dels conductors de reduir
costos. Això vol dir més
cotxes i més camions a les
carreteres.
p La situació particular de
molts conductors està sotmesa, per la crisi i la manca de feina, a una tensió i
ansietat molt alta, que pot
afectar la concentració i les
capacitats en la conducció.
p Per causes demogràfiques,
assistim a un envelliment
de la població que de
manera paral·lela afecta el
col·lectiu de conductors.
L’any 2030 s’estima que hi
haurà a l’Estat espanyol 6
milions de conductors de
65 anys o més.
Amb aquest panorama, què pot
passar? De fet, ja passa: malgrat que hi ha una davallada
del trànsit per la crisi econòmica, patim un augment de la
sinistralitat a les carreteres i
carrers de les nostres ciutats.
Amb aquest panorama, què
toca fer i què podem fer?
Podem actuar, i molt, en la formació i la reeducació dels conductors. És un àmbit gens treballat —a excepció dels cursos
de recuperació de punts del
permís de conducció— en què
hi ha molt a fer i a un cost molt
assequible, tant per al particular com per a les empreses.
I per què és tan important la
reeducació en la conducció?
Ho és perquè en una activitat
tan important com és la conducció només rebem formació
un cop a la vida, quan ens examinem per al permís de conduir. L’obtenció del carnet de

conduir és un procés ràpid i
molt orientat simplement a
passar la prova de teòrica i la
de pràctiques. La nostra formació com a conductors és
més un tràmit administratiu i
d’habilitats bàsiques que no
pas un procés en el qual progressivament anem millorant
les nostres capacitats i habilitats d’acord amb les nostres
condicions físiques. La formació veritable comença l’endemà d’haver obtingut el permís de conduir.
Com podem incorporar aquesta formació contínua al dia a
dia dels conductors? Quina
formació cal donar als conductors? És un fet que la major
part de temps que conduïm ho
fem per raons de feina més
que de lleure: per anar i tornar
de la feina o durant la jornada
laboral. És per això que la formació contínua o reeducació
en la conducció ha de formar
part dels programes de formació i de prevenció de riscos
laborals de les empreses perquè, a més del conductor,
aquestes són les més perjudicades per les baixes de personal i pels costos econòmics
dels accidents.
2.5.3. El cicle de vida d’un conductor
La formació contínua en conducció cal donar-la amb una
visió global del cicle de vida
d’un conductor. Conduir és
una qüestió d’habilitats, de
tècniques i, sobretot, d’actitud
i de responsabilitat al volant.
S’aconsegueix l’actitud correcta als 16 o 18 anys?
El cicle de vida d’un conductor
s’inicia a l’edat escolar, quan el
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nen comença a ser autònom
en la seva mobilitat (a peu pel
carrer o quan surt amb la bicicleta). Continua cap als 16 o
18 anys, quan ja pot obtenir el
permís de conduir moto o cotxe; és el moment d’aprendre
les normes i, sobretot, d’agafar
les habilitats bàsiques de la
conducció. A partir d’aquí, i al
llarg de tota la seva vida, el
conductor necessita complementar i enriquir la seva experiència amb formació contínua
que l’ajudi a saber utilitzar de
manera segura i eficient el
vehicle, posar-se al dia de les
noves tecnologies que el cotxe
incorpora, saber reaccionar en
situacions d’emergència i, amb
l’edat, ser conscients de com
canvien les capacitats i admetre que acumular anys d’experiència no significa necessàriament conduir millor, sinó que
sovint equival a consolidar
mals hàbits.
–80–

Al llarg de la vida rebem formació contínua en moltes
matèries que necessitem per a
la nostra feina: cursos de formació en determinats coneixements com, per exemple, en
gestió i administració d’empreses; cursos per a la utilització de màquines específiques
(per a un operari industrial);
cursos de tècniques de venda
(per a equips comercials); cursos de mètodes educatius (per
a professorat) o de tècniques
mèdiques (per a professionals
de la medicina i la inferme-

La formació contínua o reeducació en la
conducció ha de formar part dels programes
de formació i de prevenció de riscos laborals
de les empreses perquè, a més del conductor,
aquestes són les més perjudicades per les
baixes de personal i pels costos econòmics
dels accidents.
ria). Quanta gent té el cotxe
com a eina bàsica de la seva
feina? Comercials, repartidors,
visitadors mèdics, conductors
d’ambulància, bombers..., no
haurien de rebre també formació per utilitzar correctament
aquesta eina de treball?
L’entorn en què conduïm canvia: les carreteres, la normativa, la densitat del trànsit...;
apareixen les rotondes, bicicletes per tot arreu, més motos
que mai... Els vehicles també
canvien: avui en dia tenen
més potència, molts equipaments electrònics de seguretat
(sistemes ABS, assistent de
frenada, sistemes ESP d’estabilitat, controls de tracció...) i
altres elements multimèdia
que poden distreure; i apareixen nous tipus de vehicles
(elèctrics, híbrids...). I, com a
conductors, hem de ser conscients que la nostra capacitat
visual i auditiva i els reflexos
canvien amb l’edat.
Per tot això, és molt necessària
una formació contínua en la

conducció que vingui donada
principalment a través de
l’empresa, ja que l’activitat
laboral representa la primera
raó de necessitar el cotxe i
haver-lo de conduir.
Portar un vehicle és una responsabilitat. Conduir un cotxe
és governar 1.500 kg de pes
que es mouen a velocitats de
fins a 120 km/h. Som conscients del mal que podem fer
amb aquesta màquina? Una
distracció mínima de només
dos segons a l’autopista vol dir
deixar gairebé 70 metres sense
control aquest estri de tona i
mitja. Per tant, conduir requereix consciència del risc i una
actitud de respecte a la resta
de vehicles i vianants. Conduir
no implica només habilitats,
sinó també actituds i responsabilitat.
En definitiva, la conducció
requereix formació contínua o
reeducació: el permís per
punts ha estat el primer gran
pas en aquesta direcció. Encara en podem fer molts més.
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1.1.
2.6.

La formació dels preconductors a Catalunya:

factors de risc i mesures
preventives per a la
reducció de l’accidentalitat

Sebastià Sánchez Marín

Laura Arnau Sabatés
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clínica (PIR) i DEA en suficiència
investigadora. Actualment és professor associat al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.

Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), doctora en
Qualitat i Processos d'Innovació Educativa, investigadora de l'Equip de
Recerca en Educació i Seguretat Viàries (ERES'v) reconegut com a grup de
recerca consolidat per la Generalitat
de Catalunya, i investigadora de la
Càtedra de Formació i Educació Viàries (UAB - Servei Català de Trànsit). La
seva recerca es focalitza en els comportaments de risc i el canvi d'actituds en la conducció, l'educació i formació viàries i l'avaluació de programes educatius, entre d'altres.

La formació es presenta com un punt capital
en què les actituds i els valors relacionats
amb la conducció segura i la mobilitat sense
accidents és l’objectiu fonamental que cal
aconseguir.

2.6.1. Aspectes introductoris
El nombre i la intensitat dels
accidents de trànsit en els conductors joves ens indica que
s’ha de millorar la formació
dels preconductors. El coneixement de la teoria, del que
cal fer per conduir amb seguretat i saber-ho fer amb l’aprenentatge de la pràctica no és
suficient per conduir de manera segura: cal motivar els preconductors a assolir hàbits
de seguretat i integrar valors
per estar disposats a adquirir
comportaments de conducció segura.
Els països europeus mostren
consens en afirmar que una de
les mesures preventives per a
la reducció dels accidents de
trànsit i les seves conseqüències es concreta en la formació
dels preconductors (Comunicat
de la Comissió del Parlament
Europeu, 2010). La formació es
presenta com un punt capital
en què les actituds i els valors
relacionats amb la conducció
segura i la mobilitat sense accidents és l’objectiu fonamental
que cal aconseguir.
La formació dels preconductors ha d’allunyar-se dels antics
processos formatius mecanicistes en què els aprenentatges
anaven encaminats a memoritzar les normes i els senyals del
codi de circulació i a demostrar
certa destresa i habilitat pràctica en la conducció del vehicle.
En l’actualitat estem encara
envoltats per enfocaments que
pretenen prevenir, explicar i
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resoldre els accidents de trànsit
des de la percepció del risc
(BÖTTICHER, A.M.T. i VAN
DER MOLEN, H.H., 1988;
PETERS, E.M., BURRASTON,
B. i MERTZ, C.K., 2004; SOLÀ,
R., PRADES, A., ESPLUGA, J. i
REAL, M., 2009; i WILDE,
G.J.S., 1998). S’ha d’avançar
cap a noves perspectives que
superin els aprenentatges
basats en els models clàssics i
perceptius (MONTANÉ, J.,
JARIOT, M. i RODRÍGUEZ
PARRÓN, M., 2007).

–82–

2.6.2. El programa de seguretat viària per a preconductors
fonamentat en el model de
canvi d’actituds
A Catalunya s’instrueixen, des
de fa gairebé una dècada, els
professors de formació viària
perquè integrin en la formació
inicial dels conductors un programa de seguretat viària fonamentat en el model de canvi
d’actituds. Actualment, en
aquesta comunitat autònoma
hi ha un percentatge alt de formadors viaris (més de vuitcents) que estan preparats per
aplicar-lo.
El programa o Curs de Seguretat Viària (CSV) pretén superar
els models tradicionals de formació de conductors i preconductors. Per aquest motiu, a
més d’integrar els aprenentatges associats al coneixement de
les normes i els senyals del
Reglament general de circulació i el domini pràctic del vehicle, té en compte la percepció
dels factors i hàbits de risc que
envolten la tasca complexa de
la conducció de vehicles i les
emocions i els valors dels preconductors respecte a la conducció segura i la mobilitat
sense accidents (MONTANÉ, J.
[et al.], 2011).
El Curs de Seguretat Viària
(CSV) segueix la seqüència de
cinc fases que estableix el
model de canvi d’actituds

(MONTANÉ, J., JARIOT, M.,
SÁNCHEZ, S. i ARNAU, L.,
2012):
Fase 1: Avaluació inicial per
constatar perfils de risc. S’inicia amb l’aplicació del Qüestionari d’Avaluació de Risc del
Preconductor (QAR-Precon).
Aquesta fase permet, d’una
banda, conèixer el nivell de
risc-seguretat inicial dels preconductors amb relació a cada
un dels factors de risc que s’avaluen i, d’altra banda, preparar la intervenció de manera
personalitzada i adaptada a
cada situació de risc.
Fase 2: Millora de la informació adaptada al preconductor i
al grup per canviar creences
equivocades. L’objectiu d’aquesta fase és canviar les idees
relacionades amb el risc per
continguts favorables a la
seguretat. Per aconseguir
aquest objectiu s’utilitza la
transmissió d’informació, però
també aspectes relacionats
amb les emocions com la persuasió i l’expressió de la convicció i de l’assertivitat.
Fase 3: Revisió de costums i
hàbits de seguretat per fer
conscient l’usuari i iniciar el
procés de canvi. La revisió dels
hàbits i comportaments de la
conducció suposa el diagnòstic del nivell de tendència al
risc i la preparació per al canvi
de comportament. Les sessions de revisió del comportament inclouen la valoració
dels costums, hàbits i automatismes, i la preparació per a
l’adquisició i la millora dels
comportaments de la conducció segura i responsable.
Fase 4: Integració d’emocions i
valors de seguretat per aconseguir compromisos de millora. Aquesta fase té un doble
objectiu. D’una banda, integrar experiències, emocions i
valors relacionats amb les con-

seqüències dels accidents de
trànsit i, de l’altra, manifestar
verbalment i per escrit els
compromisos relacionats amb
hàbits i comportaments de
conducció segura.
Fase 5: Avaluació final per
constatar els resultats obtinguts a mitjà i llarg termini. L’avaluació final ens permet
detectar, a curt i llarg termini,
els guanys observats i els canvis que cal introduir en el procés d’aplicació del CSV per
millorar els resultats obtinguts. L’aplicació del QAR-Precon en situació de posttest ens
permet conèixer, de manera
operativa, els resultats de l’aplicació del programa.
L’aplicació del model de canvi
d’actituds integrat en el CSV
permet incidir en els tres components de l’actitud —cognitiu, afectiu i conductual— per
tal de millorar els resultats en
la conducció segura. L’omissió
d’alguna d’aquestes fases
repercuteix negativament en
el canvi d’actituds i, en conseqüència, en la millora de la
conducció. Entenem l’actitud
com la predisposició a actuar
d’una manera determinada i
aquesta predisposició està
condicionada per la incidència
dels components cognitius,
afectius i conductuals (EAGLY,
A.H. i CHAIKEN, S., 1993). La
figura 1 és una síntesi de la
informació més rellevant del
model de canvi d’actituds.
El treball amb el canvi d’actituds permet incidir en el factor humà i canviar-lo fins a
accedir a quotes elevades i
estables de seguretat, i situarnos en els nivells 3 i 4 de la
matriu europea GDE (Goals
for Driver Education). En
aquesta matriu s’identifica una
jerarquia de quatre nivells formatius que van des del coneixement teòric i el domini pràctic del vehicle (nivells 1 i 2)
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Figura 1. Elements que configuren l’actitud i les seves interaccions
Font: Montané, Jariot i Rodríguez, (2007)

Factor cognitiu

Factor conductual

Factor emocional

La informació fa referència
a les creences
relacionades amb la
predisposició, els nivells
de certesa i convicció
per actuar

Les experiències motrius
relacionades amb els
comportaments ajuden a
adquirir costums i hàbits

Els sentiments que
acompanyen als processos
del coneixement i dels
comportaments
afavoreixen les actituds

Motivació

Motivació
Actitud

fins a la formació integral del
conductor (nivells 3 i 4) en
què la conducció s’entén com
una expressió de respecte cap
a la pròpia vida i la dels altres
(HATAKKA, M. i KESKINEN,
L., 1996).
L’aplicació del CSV suposa un
pas més en el procés de formació integral dels conductors en
l’etapa inicial. Aquest és
l’autèntic sentit de l’educació
viària: transformar el comportament humà en creences,
hàbits i valors de seguretat
dels usuaris de la via per aconseguir una mobilitat sense
accidents.
2.6.3. L’aplicació del Curs de
Seguretat Viària: resultats i
reptes de futur
RODRÍGUEZ PARRÓN, M.
(2001) va establir les bases
del que podria ser una intervenció per al canvi d’actituds
en joves fonamentat en un
estudi dels predictors de risc
en alumnes dels últims cursos
de secundària. En la seva
investigació conclou que, per
tal que les accions d’educació
viària contribueixin de manera decisiva en la reducció dels
accidents, el primer pas ha de
consistir en la reducció dels

comportaments de risc identificats a partir dels predictors
de risc. Per això va proposar
desenvolupar programes que
no només tinguessin en compte el fet de conèixer com s’ha
de circular per la via i ensenyar les destreses necessàries
per fer-ho correctament, sinó
també el fet de posar en pràctica allò que sabem que s’ha de
fer per incrementar la mobilitat segura.
JARIOT, M. i MONTANÉ, J.
(2009) demostren que és possible el canvi d’actituds sobre
l’autocontrol de la velocitat en
una mostra de preconductors
joves als quals es va aplicar les
cinc fases d’un programa fonamentat en el model de canvi
d’actituds. Els resultats obtinguts en una mostra de 134
preconductors, que puntuaven
alt en el factor velocitat i als
quals es va aplicar el CSV, van
mostrar una millora de 7,9
punts respecte a l’avaluació
inicial (P = <0,001) que, amb
un 95% de probabilitat, és
entre 7 i 8,77 punts en la
població. En canvi, en el grup
de control no es van donar
diferències significatives. Els
resultats mostren que el CSV
és una eina eficaç per modifi-

car les actituds de risc dels
preconductors.
En un altre estudi en què es va
intervenir per prevenir el consum d’alcohol en la conducció
amb preconductors de tot
Catalunya, es va utilitzar un
disseny clàssic quasi experimental pretest-posttest amb
grup de control. Es van aplicar
dos qüestionaris (un de general, amb diversos factors de
risc, i un altre específic sobre
alcohol). A l’estudi van participar tres grups: a) experimental 1, que va rebre l’aplicació
completa del programa; b)
experimental 2, que en va
rebre l’aplicació d’una part; i c)
control, que no va rebre els
beneficis del programa de
reducció del consum d’alcohol. Els resultats van permetre
evidenciar que el programa de
canvi d’actituds resulta eficaç i
que és possible reduir el consum d’alcohol en joves preconductors (ARNAU, L., FILELLA,
G., JARIOT, M. i MONTANÉ,
J., 2011).
Una de les propostes de futur
es concreta a portar a terme
un seguiment dels preconductors que han participat pels
cursos de seguretat viària per
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tal de comprovar si mantenen
el compromís de seguretat fet
durant l’aplicació del curs.
2.6.4. Primers passos vers el
procés d’homologació de les
escoles de conducció a Catalunya
El manifest: És una iniciativa
de la Càtedra de Formació i
Educació Viàries (CFEV) i el
Servei Català de Trànsit que
promou l’adhesió dels formadors viaris, les autoescoles i
les entitats relacionades amb
la formació de conductors, en
l’aplicació del Curs de Seguretat Viària.
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L’elaboració del full de ruta
per esdevenir autoescoles
d’excel·lència: El full de ruta
va ser un punt de partença
que es va fonamentar en les
aportacions dels formadors
viaris, les autoescoles i les
entitats relacionades amb la
formació de conductors per
millorar la qualitat de les
escoles de formació de conductors. A fi d’elaborar, debatre, consensuar i proposar
aquest pla de ruta, es van
analitzar activitats de l’autoescola relacionades amb: el
Reglament de les escoles particulars de conductors; aspectes estructurals; aspectes
sociolaborals; impartició formativa del CSV, del curs de
Sensibilització d’Infractors
per a una Mobilitat Segura
(SIMS) i del curs de Certificat
d’Aptitud Professional (CAP);
altres activitats i serveis, i la
direcció de l’autoescola.
Com a resultat del manifest i
del full de ruta, les autoescoles o centres de formació que
acreditin la puntuació requerida obtindran la classificació
d’autoescoles d’excel·lència.
Amb molta probabilitat, en un
futur, la pràctica de la conducció segura serà una manera d’expressar el respecte que

es mereixen els usuaris amb
qui compartim la via. Aconseguir que la mobilitat de tots
sigui una forma d’expressar el
respecte cap a l’altre és un
objectiu que requereix la
col·laboració de tots. En definitiva, aquest és l’objectiu de la
seguretat viària: educar a totes
les persones de manera que la
mobilitat segura sigui un exponent d’aquesta educació.
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1.1.
2.7.
Maria Farners de Cruz
Llicenciada en Psicologia i en Antropologia Social i Cultural per la UB i
Màster en Gestió Pública per la UAB.
S'ha especialitat en temes de trànsit i
seguretat en la mobilitat amb un
postgrau de Gestió i Control del Trànsit i la Seguretat Viària (UPC) i un curs
de Formació de Formadors (UAB),
entre d'altres.
En l'actualitat és responsable d'educació i formació viària del Servei
Català de Trànsit, des d'on treballa en
el desenvolupament de programes,
l'organització de cursos i activitats
formatives i l'edició de materials de
mobilitat segura.

1 http://edums.gencat.cat/
2 Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
de l’educació primària.
3 Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
del batxillerat.

Educació per
a la mobilitat segura,
un canvi de model
2.7.1. L’educació per a la mobilitat segura en el sistema educatiu
Abans de començar aquest
article és important revisar
què entenem per educació per
a la mobilitat segura (EMS).
Tot i que hi ha moltes definicions, el Servei Català de Trànsit en té el concepte següent:
“L’educació per a la mobilitat
segura té com a finalitat que la
persona sigui capaç d’exercir
el seu dret a moure’s per l’espai públic respectant la seva
salut i la dels altres.
Per tant, inclou totes aquelles
accions i recursos dissenyats
perquè les persones desenvolupin les competències necessàries per a una mobilitat eficaç,
és a dir, sostenible per al medi
i segura per a tothom.”1
Un altre aspecte introductori
que cal tenir en compte és l’obligatorietat de l’EMS en el sistema educatiu. En realitat no
existeix com a àrea o matèria,
però podríem valorar que el
seu estatus va més enllà, ja
que forma part dels objectius
educatius. En l’educació
primària hi ha un total de
catorze objectius i un d’ells és
l’EMS: els nens i les nenes han
d’“adquirir els elements bàsics
d’una correcta educació viària
i les actituds de respecte que
afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit”.2
Pel que fa al batxillerat, també
hi ha un objectiu d’EMS per

als joves: han de “refermar
actituds de respecte i prevenció en 3l’àmbit de la seguretat
viària”.
En el cas de l’educació secundària obligatòria, l’EMS no
s’inclou en els objectius de l’etapa, però és present en matèries com l’educació per a la ciutadania i els drets humans i l’educació eticocívica.
En resum, l’educació per a la
mobilitat segura, entesa com a
educació per a la prevenció
d’accidents de trànsit, és present de manera explícita en el
sistema educatiu.
2.7.2. La renovació de l’educació per a la mobilitat segura
La imatge antiga de l’educació
viària és la d’un expert que va
a les escoles a explicar normes. Es tracta d’una visió del
passat, que té a veure molt poc
amb l’EMS actual, lligada als
models educatius d’ara. Així,
s’ha pres consciència que no
cal que tothom sàpiga totes les
normes; que conèixer una
regla no vol dir complir-la; que
no és el mateix explicar que
aprendre; que les persones
s’interessen només per allò
que entenen i que els és útil;
que l’EMS no és patrimoni
d’un sector, sinó que requereix
la col·laboració de tots els
agents educatius… El món de
l’educació ha canviat i l’EMS
també. Hi ha un model nou
que només pot continuar evolucionant. A continuació expliquem algunes de les caracte-

–85–

BLOC 2.qxd

30/10/12

17:00

Página 86

INNOVACIÓ EN MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

rístiques més rellevants del
que podríem anomenar model
català de l’educació per a la
mobilitat segura.
2.7.3. De coneixements a competències
Què pretenem amb l’educació
per a la mobilitat segura? Busquem que les persones es comportin d’una manera segura i
eficaç en un entorn de mobilitat. Han de “saber” i “saber
fer” i també han de “saber ser”.

–86–

Per això, l’EMS no es pot quedar en un conjunt de coneixements o d’habilitats; ha d’arribar a les competències, que
integren tots aquests sabers. Es
tracta de ser capaç d’entendre,
d’argumentar, de resoldre i de
decidir sobre problemes i situacions relacionats amb la mobilitat, i també de ser capaç d’actuar. I, a més, fer-ho segons
uns valors i unes actituds. L’enfocament competencial s’adiu
plenament amb les tendències
educatives actuals, una perspectiva que tant s’aplica al sistema escolar com al món de
l’empresa.
Tots els agents educadors
estan convençuts de la necessitat d’un enfocament en què els
valors i les actituds són fonamentals, però de vegades és
difícil dissenyar programacions educatives que deixin
enrere objectius i intervencions
molt més relacionats amb els
coneixements i les habilitats.
Per impulsar i consolidar l’enfocament competencial de l’educació per a la mobilitat
segura, el Servei Català de
Trànsit treballa en el desenvolupament d’unitats didàctiques
que inclouen metodologies
dinàmiques i participatives.
2.7.4. El participant com a protagonista
La psicologia clínica, l’entrenament d’un esportista o el coa-

Per impulsar i consolidar l’enfocament competencial de l’educació per a la mobilitat
segura, el Servei Català de Trànsit treballa
en el desenvolupament d’unitats didàctiques
que inclouen metodologies dinàmiques i participatives.
ching d’un directiu busquen el
canvi. Per aconseguir-ho parteixen de qui és, què pensa,
què fa, què vol i què sent l’individu. El protagonista no és el
professional, sinó el seu client.
De la mateixa manera, l’educació per a la mobilitat segura
se centra en el participant i no
tant en els coneixements del
tècnic. Per això, més que un
professor que ensenya continguts, s’ajuda els participants a
aprendre, creant situacions i
activitats que fan reflexionar,
descobrir, analitzar l’entorn,
autoanalitzar-se, tenir opinió...
És un esquema diferent, en el
qual el procés d’ensenyamentaprenentatge deixa de centrarse en els coneixements i les
habilitats comunicatives del
professional i posa l’accent en
l’estudiant. En aquest cas, el
que importa és què aprèn l’estudiant i què fa, i no allò que li
ensenyen. El formador aporta
informació i coneixements
però, sobretot, crea moments i
situacions en les quals el participant progressa, es desenvolupa, aprèn...
La mobilitat segura té un
avantatge sobre altres temàtiques: forma part de la quotidianitat i, per tant, és un tema
proper per a tothom. A cada
moment les persones prenen
decisions sobre la mobilitat, i
per això és més fàcil que estigui entre els seus interessos
més que no pas altres temes
més llunyans. Per tant, els participants, siguin infants, joves
o adults, estan més motivats.

2.7.5. El model d’educació per a
la mobilitat segura a Catalunya: un procés de participació
D’on surt aquesta EMS preventiva, competencial, centrada
en el participant...? El model
és el resultat d’un procés de
reflexió-acció en què han
intervingut més d’un centenar
de persones. Les bases es van
gestar en els primers cursos
que la Generalitat, ja fa més
de vint anys, va encomanar a
un grup de pedagogs. Aquests
cursos tenien com a destinataris els monitors d’educació viària de les policies i també els
professors de formació viària
que participaven en cursos de
reciclatge.
Al llarg dels anys es van anar
consolidant les línies bàsiques
del model, fins que el 2003 es
va fer el primer procés participatiu dissenyat com a tal. Al
llarg de molts mesos, un nombrós grup de professionals de
l’EMS va col·laborar en múltiples sessions de treball liderades per Formacció, un equip
de mestres, psicòlegs i pedagogs que havia treballat en
aquells primers cursos. L’objectiu era analitzar les bases
de l’educació viària i establirne els fonaments de futur.
Finalment, es va redactar la
Guia de l’educació per a la
mobilitat segura, coneguda
com a GEMS.
A partir d’aquí, s’han anat
repetint processos similars.
Les unitats de programació
realitzades en els cursos per a
monitors d’educació viària
dirigits a policies locals i mos-
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sos es proposen com a base per
desenvolupar noves programacions. Equips de voluntaris es
reuneixen i les analitzen, experimenten i elaboren les propostes definitives, amb el lideratge
i la supervisió de l’equip de formadors. Gràcies a això, disposem de quaranta-nou programacions distribuïdes en tres
volums, denominats Programar des de la GEMS.
Quin és el benefici de la participació? D’una banda, la
riquesa, ja que no té els mateixos resultats el treball d’una
persona que el de diversos
grups. El producte que se n’obté és més divers i de més qualitat per la interacció de les
nombroses visions crítiques
que hi participen. D’altra banda, s’amplien les problemàtiques que s’intenten resoldre:
Catalunya té territoris de
característiques diferents i, per
tant, els seus habitants no
tenen les mateixes necessitats
a tot arreu. Fins i tot, pot
haver-hi més variabilitat en el
cas dels destinataris, ja que
segons el lloc es presenten
oportunitats de treballar amb
col·lectius diferents: hi ha propostes de treball amb infants,
amb gent gran, amb professionals, amb docents...

La xarxa d’EMS ha de permetre que els centres
tinguin un referent clar a l’hora de treballar la
temàtica, coneguin programes i tinguin informació permanent de recursos didàctics amb la
finalitat que l’EMS s’introdueixi i es desplegui
des dels projectes educatius.
2.7.6. Els objectius pendents
Per aconseguir més seguretat
viària, fa falta continuar progressant en la introducció de
l’EMS. Els grans objectius són
avançar en les escoles i instituts,
facilitar la formació del professorat, desenvolupar l’EMS a la
xarxa, ampliar els destinataris
dels programes de sensibilització i formació i delimitar millor
els objectius i l’avaluació.

Val a dir que en aquest procés
de participació es poden
sumar esforços perquè es parteix d’un marc teòric i metodològic únic i d’un lideratge
clar que permet que les diferents aportacions siguin complementàries.

Objectiu: sistema educatiu
El Servei Català de Trànsit i el
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
han introduït com a objectiu
del Pla català de seguretat viària la creació d’una xarxa
d’EMS de centres educatius,
als quals se’ls oferirà assessorament, materials per treballar
i formació per al professorat.
Com es deia al principi, el sistema educatiu té l’EMS entre
els seus objectius, però no
sempre és fàcil desplegar-la en
un entorn que fa peticions
molt diversificades. Per això,
és important que s’introdueixi
de manera explícita en el projecte educatiu de centre, de
manera que es potenciï la realització d’intervencions dirigides a assolir els objectius de
seguretat.

Cal ressaltar que el treball
compartit fa que el model d’educació per a la mobilitat
segura sigui patrimoni de
tots; un producte que cada
monitor pot sentir com a propi i que pot continuar enriquint amb la seva feina, ja
que li és fàcil compartir-lo
amb altres monitors.

La xarxa d’EMS ha de permetre que els centres tinguin un
referent clar a l’hora de treballar la temàtica, coneguin
programes i tinguin informació permanent de recursos
didàctics amb la finalitat que
l’EMS s’introdueixi i es desplegui des dels projectes educatius.

Objectiu: formació del professorat
El professorat de primària i
secundària té disponible molts
recursos per poder treballar
l’EMS. No obstant això, no tots
en tenen coneixement i per
això és important la sensibilització i la formació. En alguns
casos, de vegades encara queda la imatge d’un expert que
explica normes, quan en realitat es tracta d’educar emocions i valors.
En el cas de la formació del
professorat, no sempre és fàcil
trobar un espai i temps comú
per fer formació d’un grup de
mestres i professors. Per això
s’ha d’optar per potenciar la
formació no presencial.
En aquest sentit, s’està fent el
disseny d’una formació a
distància perquè el professorat
trobi senzill, divertit i engrescador participar en cursos
d’EMS.
Objectiu: EMS en línia
Tot i que el desenvolupament
de l’EMS en línia pot semblar
que té uns costos elevats, se
n’ha d’avaluar l’eficiència a
llarg termini, ja que evita les
despeses de reproducció,
emmagatzematge i distribució
de les fórmules tradicionals.
Com a beneficis, a més, hi ha
l’atractiu d’algunes propostes
o la possible interactivitat. No
obstant això, en el futur
s’haurà d’anar més enllà.
L’EMS en línia ha de preveure
la creació de recursos, però cal
que arribi més lluny tot aprofi-
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tant els beneficis que suposen
les xarxes socials i avançant en
la creació de comunitats.
Objectiu: ampliar els destinataris
Les morts en el trànsit afecten
tothom, joves i adults. En
aquest cas, una part molt
important dels accidents de
trànsit es produeix durant la
jornada laboral, sigui in itinere
o en missió. Està augmentant
la consciència del problema i
cada vegada les empreses són
més receptives i s’obren a la
prevenció de riscos laborals
relacionats amb el trànsit,
però l’abast és molt limitat.
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Falta disposar de propostes
adaptades
als
diferents
col·lectius de treballadors,
així com sensibilitzar les organitzacions perquè es produeixin intervencions des del món
del treball.
Objectiu: delimitar objectius i avaluar
Un dels grans reptes pendents de l’EMS és la millor
definició dels objectius i l’avaluació. De vegades s’estableixen objectius amplis i poc
operatius, com ara millorar la
seguretat viària o millorar el
civisme. Els objectius són
indispensables per dissenyar

les intervencions, però també
per fer una avaluació que ens
allunyi de les accions que es
fan per fer.
El repte de totes les organitzacions és avaluar. L’EMS ha de
tenir uns objectius clars i avaluables des de la perspectiva
de la seguretat viària.
En resum, es pot concloure que
Catalunya té un model força
arrelat i compartit d’educació
per a la mobilitat segura, però
queda molt per fer perquè
aquest model s’implanti de
manera generalitzada i beneficiï el conjunt de la societat.
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1.1.
2.8.
Lluís Serrano
Enginyer de camins, canals i ports,
Màster en Direcció d'Empreses per
ESADE i funcionari de carrera de l'Escala Tècnica de la Jefatura Central de
Tráfico. Ha ocupat diferents càrrecs
de responsabilitat en el sector del
trànsit: cap de Servei de Seguretat
Viària (DGT), i també ha exercit a
l'empresa privada. Actualment és el
cap del Servei de Gestió de Trànsit del
Servei Català de Trànsit, i la seva tasca consisteix en la redacció i execució
de projectes, contractes de manteniment de les instal·lacions, responsabilitat del Centre d'Informació Viària
de Catalunya (CIVICAT), autoritzacions de transports i proves esportives, i altres tasques de planificació.
Ha participat en diversos congressos
i jornades i és membre del grup d'experts en gestió de trànsit ESG2 del
projecte europeu Easyway. També és
president de l'organització ITS Catalunya.

Innovació en l’àmbit
de la mobilitat.
Intelligent Transport
System
2.8.1. Que són els Intelligent
Transport Systems?
Entenem per Intelligent Transport Systems (ITS, és a dir, sistemes intel·ligents de transport) el conjunt de tecnologies
de les telecomunicacions, la
informàtica, l’electrònica, la
sensorística..., aplicades a un
determinat sistema de transport amb els objectius fonamentals de millorar-ne la
seguretat i l’eficiència, reduir
les emissions de contaminants
i millorar la informació a l’usuari. Habitualment s’utilitza
l’expressió sistemes o tecnologies ITS.
Atès que l’àmbit d’aplicació de
les tecnologies ITS és molt
ampli, haurem de concretar
quin àmbit serà l’objecte d’aquest article. L’esquema següent
ens pot ajudar a fer-ho.
Sistemes o mitjans de transport:
p
p
p
p
p

Aeri
Marítim
Terrestre
Ferroviari
Carretera: urbà / Interurbà
/ túnels

Ens centrarem en el transport
per carretera, de tipus interurbà,
per a viatgers i mercaderies.
Els mitjans de transport aeri i
marítim tenen una dimensió
“mundial”, és a dir, les normatives i sistemes que hi fan
referència valen per a la majoria de països del món, fet que

no passa en el mitjà terrestre,
ja que té una dimensió més
“concentrada”, sigui de caràcter local, regional o nacional.
Aquest fet fa que els sistemes
ITS (i les innovacions que se’n
deriven) aplicats al transport
per carretera tinguin unes
característiques diferents d’un
país a l’altre. Aquest aspecte el
tractarem més endavant.
En els darrers anys, hem viscut
moltes innovacions en el mitjà
de transport per carretera,
tant pel que fa a infraestructura com a vehicle, que han
representat una millora important en les condicions de seguretat i mobilitat. No obstant
això, queda molta feina per
fer. Tal com veurem més endavant, el Llibre blanc sobre el
transport de la Unió Europea
proposa que en l’àmbit de la
seguretat viària s’ha d’intentar
assolir l’objectiu de “zero
morts” per a l’any 2050, mitjançant l’ús de les tecnologies
ITS: sistemes cooperatius
vehicle-vehicle i vehicle-infraestructura, sistemes d’ajut a la
conducció en els vehicles, trucades d’emergència e-call i
limitadors de velocitat per a
camions.
També en l’àmbit de la millora
de la mobilitat s’han d’assolir
altres reptes, com ara disminuir la dependència del petroli, augmentar l’eficiència i la
sostenibilitat del transport,
millorar els sistemes d’informació i gestió de transport multimodal, millorar la planificació
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Figura 1. Corba que relaciona el nombre de morts a 30 dies amb els anys
Font: Servei Català de Trànsit (valors provisionals)
Evolució del nombre de morts a 30 dies

de la mobilitat (passatgers i
mercaderies), oferir planificació
electrònica de rutes, etc.
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2.8.2. Innovació en seguretat i
millora de la mobilitat viària
aplicada al transport terrestre
Hem vist, doncs, que quan
parlem d’innovar en el camp
de les tecnologies ITS, ens
referim a innovacions que permeten millorar les condicions
de mobilitat en general.
Podem distingir dos grans
grups d’innovacions.
a) D’una banda, les innovacions encaminades a millorar
la seguretat viària, que es
poden centrar en el vehicle, el
conductor o la infraestructura:
a.1) Sistemes cooperatius (vehicle-vehicle, vehicle-infraestructura, avís de col·lisió en una
intersecció, avís als conductors
“del darrere” que hi ha un accident/incident més endavant,
avís d’incidència meteorològica,
etc.). Aquests sistemes seran
tractats en profunditat en un
altre apartat d’aquest informe.
a.2) Sistemes d’enforcement (és
a dir, sistemes destinats a vigilar que es compleixi una norma
o prohibició) com, per exemple, els radars, els sistemes
foto-rojo, respecte a un stop, no
ocupació d’un carril bus, etc.

a.3) Sistemes d’ajut a la conducció instal·lats en el vehicle com, per exemple, adequació de la conducció a les
velocitats reals de la carretera, control de somnolència
del conductor, millores en la
interfície home-màquina per
evitar distraccions, etc.
a.4) Serveis d’emergència,
com el sistema e-call, pendent
de materialitzar-se en els diferents països europeus.
a.5) Tacògrafs digitals per als
vehicles pesants.
a.6) Sistemes de detecció
automàtica d’incidents (tecnologies basades en visió artificial).
a.7) Sistemes per detectar
inclemències meteorològiques (detectors de formació
de neu/gel a la calçada,
detectors de vent, detectors
de pluja/neu/calamarsa/boira, etc.).
a.8) Sistemes per a la millora
de la seguretat en els túnels
(sistemes sistemes de detecció automàtica d’incidències
—coneguts com a DAI—
detectors de fum, càmeres
amb infraroig, senyals d’emergència, plafons informatius, etc.).

b) D’altra banda, innovacions
encaminades a millorar les condicions de la mobilitat pròpiament dita (millora de la fluïdesa, millora de l’eficiència, etc.):
b.1) Sistemes de gestió del
trànsit (gestió de la velocitat
variable, carrils bus-VAO —és
a dir, carrils d’alta ocupació—,
ús del voral com a carril de circulació, ramp metering —això
és control d’accés a una via—,
etc.).
b.2) Sistemes d’obtenció de
dades i informació sobre l’estat
del trànsit (tecnologies que
permetin conèixer l’estat del
trànsit en temps real amb precisió i abastin tota la xarxa viària, navegadors, aplicacions de
navegació i planificadors de
rutes per a telèfons mòbils,
reserva de places d’aparcament
per a vehicles pesants, etc.).
b.3) Tecnologies i sistemes per
reduir la contaminació (millores en els motors —EURO V,
VI—, vehicles elèctrics, millores en la planificació dels viatges com ara evitar congestions
utilitzant rutes alternatives,
etc.).
b.4) Informació i planificació
de viatges multimodals tant
per a passatgers com per a
mercaderies (webs amb infor-
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mació dels horaris dels transports públics i de l’estat del
trànsit, millores en els sistemes de logística, etc.).

Figura 2.
Fotografia amb senyals
de velocitat variable
i plafons de missatge variable
Font: Servei Català de Trànsit

b.5) Tecnologies per millorar
la gestió dels peatges (sistemes de tags, sistemes free-flow)
per a les autopistes actuals i els
futurs peatges derivats de l’aplicació de la directiva europea
“eurovinyeta”.
2.8.3. La Directiva ITS
Amb data de 7 de juliol del
2010, es va aprovar per part
del Parlament europeu la
Directiva 2010/40/UE, per la
qual s’establia un marc per a la
implantació dels sistemes de
transport intel·ligent en el sector dels transports per carretera i les interfícies amb altres
mitjans de transport de caràcter europeu.
Cada estat membre havia de
transposar la Directiva al seu
país. A Espanya, l’aprovació
d’aquesta Directiva es va fer
amb data de 14 d’abril del
2012. En l’àmbit català, el Servei Català de Trànsit va participar en les reunions dedicades a
aquesta qüestió per tal de recollir tota la informació sobre els
sistemes ITS a Catalunya i
poder enviar un informe sobre
el nivell d’implantació de
caràcter nacional a la Unió
Europea. Catalunya disposa
d’un Pla català de seguretat
viària que és la base de les polítiques per millorar aquest tipus
de seguretat; i els sistemes ITS
contribueixen a aquestes millores. A la figura 1 es pot veure la
disminució del nombre de
morts en els darrers anys, com
a resultat d’aquestes polítiques.
Els principals motius per
redactar aquesta Directiva
Per poder gestionar l’increment
del volum de transport (tot i
que ara va a la baixa), no es pot
pensar només a construir noves
infraestructures per al trans-

port, sinó que cal recórrer a un
ús “intel·ligent” d’aquestes. Per
aquest motiu, la innovació amb
sistemes ITS és fonamental per
aconseguir-ho.
Com dèiem al principi, els sistemes ITS en el sector del
transport per carretera tenen
una dimensió “més local”,
amb diferències entre un lloc i
un altre. Per tant, cal coordinar les actuacions en matèria
d’ITS entre els diferents estats
membres (i també en l’àmbit
regional), per tal que hi hagi
una “visualització uniforme”
al llarg d’Europa (per exemple, que els plafons de missatge variable i la informació que
s’hi publica tingui una estructura similar independentment
del país per on se circuli).
Àmbits i accions prioritaris
La Directiva parla d’una sèrie
d’àmbits i accions prioritaris,
entre els quals destaquen les
aplicacions ITS per a la seguretat i protecció del transport
per carretera, per exemple:
Serveis d’informació de disponibilitat de places i reserva de
places segures d’aparcament
(vigilades) per a camions.

Servei de trucada e-call a tota
la Unió Europea (trucada que
es fa automàticament en cas
de col·lisió o segons la voluntat del conductor, situacions
en les quals el centre d’emergència rep la posició exacta del vehicle). Aquest servei
encara no s’ha implantat al
nostre país, i atès que l’Administració està tardant molt a
imposar-lo, alguns fabricants
d’automòbils com Citroën i
Peugeot ja l’han instal·lat en
els seus vehicles i ofereixen
aquest servei.
2.8.4. El Llibre blanc sobre el
transport europeu (2011)
Aquest document és un “full
de ruta” per crear un espai
únic europeu de transport. Ens
fixarem en alguns apartats del
llibre que tenen a veure amb la
seguretat viària i les noves tecnologies. Ja hem comentat al
principi que el Llibre blanc proposa el repte de “zero accidents” de cara al 2050, ja que
cal tenir en compte el problema de salut que suposa el
milió i mig de ferits que es
produeixen a Europa en accidents de trànsit (dades del
2009). Caldrà desenvolupar
noves tecnologies basades en
els ITS, és a dir, caldrà innovar
per tal d’aconseguir-ho.
Aquestes noves tecnologies
proporcionaran als conductors
informació sobre l’estat del
trànsit i incidents a la xarxa en
temps real, i això redundarà
en benefici d’una millor seguretat i fluïdesa (recordem que
està demostrat que un conductor ben informat, és un conductor que condueix més relaxat i, per tant, més segur).
També, tal com hem dit a l’apartat 2.8.2, els sistemes cooperatius podran fer aquesta
funció, facilitant la comunicació entre conductors i mitjançant la comunicació vehicle-infraestructura, i també
amb els centres de control.

–91–

BLOC 2.qxd

30/10/12

17:00

Página 92

INNOVACIÓ EN MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

Les tecnologies ITS permetran
millorar l’efectivitat i la rapidesa dels serveis d’assistència
mèdica a la carretera: un sistema d’emergència “paneuropeu” e-call, ja citat abans, estès
a tot Europa, sens dubte, serà
decisiu.
La Directiva també proposa
posar limitadors de velocitat
en determinats tipus de vehicles, com per exemple els vehicles comercials de repartiment, ja que la flota d’aquest
tipus de vehicle està augmentant considerablement.
Així mateix, fa esment a una
revisió permanent (al llarg de
la vida d’un vehicle) dels sistemes electrònics de seguretat
instal·lats dins dels vehicles, a
través d’una plataforma europea de revisió electrònica d’aquest tipus de dispositius.
–92–

2.8.5. Què estem fent a Catalunya?
Les empreses catalanes (amb
seu base o delegacions a Catalunya), les administracions i
les universitats catalanes han
participat en nombrosos projectes relacionats amb innovació en mobilitat i sistemes de
seguretat viària, i hi estan
involucrades. Aquests projectes tant poden tenir un abast
totalment català, com formar
part d’un projecte europeu
amb la participació de socis
catalans i d’altres països.

dinàmica de ferms, la seguretat, la gestió de la mobilitat i
els sistemes cooperatius, i
l’empremta energètica.
Els projectes de gestió de la
velocitat variable (figura 2) als
principals accessos a la ciutat
de Barcelona, liderat pel Servei Català de Trànsit. Aquests
projectes tenen com a objectiu
principal millorar la fluïdesa i
les condicions de mobilitat, i
la disminució d’accidents i
contaminació. Per aconseguirho, es fa una gestió de la velocitat que permet modificar-ne
els límits màxims en funció de
les condicions del trànsit, la
presència d’obres o incidents,
fenòmens meteorològics com
pluja o neu, etc.
El projecte bus-VAO a la C-58,
encaminat a fomentar el transport públic, està dotat d’un
important equipament ITS a fi
de poder gestionar els dos
carrils reversibles entre Ripollet i la Meridiana per a ús
exclusiu de busos i vehicles
amb alta ocupació.

Tenint en compte la brevetat
que imposa aquest article,
només podem destacar alguns
projectes:

Els nous projectes de control
de la velocitat mitjançant els
radars de tram, tal com s’especifica en el nou Pla català de
seguretat viària 2011-2013. El
control per tram garanteix el
respecte del límit màxim de
velocitat no només al voltant
d’un punt (com passa en els
radars fixos), sinó en un tram
sencer (per exemple, al País
Basc, controlen un tram de 19
km) i, per tant, s’amplia també
el tram amb menys risc de
patir accident per excés de
velocitat.

El projecte OASIS o “com ha
de ser l’autopista del futur”.
Projecte de 30,4 milions d’euros liderat per l’empresa Abertis amb la participació d’altres
empreses, universitats i centres de recerca. Entre altres
aspectes, tracta de la utilització de nous materials, la gestió

Avaluació dels sistemes ADAS
(sigla de l’anglès Advanced
Driver Assistance System; és a
dir, sistemes automàtics d’ajuda a la conducció), desenvolupant eines per tal d’assajar els
sistemes sense que el prototip,
que incorpora les noves tecnologies, pateixi danys en cas

d’impacte. Les principals tecnologies que s’assagen són les
càmeres, el radar i el lidar, que
són la plataforma dels sistemes que s’estan incorporant
als vehicles, com poden ser els
sistemes pre-crash, els sistemes d’identificació de senyals
o els sistemes de detecció de
vianants.
2.8.6. Conclusió
Hem fet un recorregut tot
seguint la innovació derivada
de les tecnologies ITS en l’àmbit europeu, estatal i català,
aplicades a la mobilitat, separant aquelles en les quals el
principal objectiu és millorar la
seguretat viària de les que el
principal objectiu és millorar
les condicions de mobilitat o
fluïdesa (també en aquest
segon grup, d’una manera indirecta, es millora la seguretat).
Queda encara molta feina per
fer, sobretot si volem aconseguir el repte de la “visió zero”,
és a dir, zero morts en accidents
de trànsit, que proposa la Unió
Europea per a l’any 2050. La
innovació en tecnologies ITS
serà, sens dubte, una manera
d’intentar aconseguir-ho.
2.8.7. Bibliografia
Diverses ponències dels XI i XII
congressos d’ITS a Espanya.
Directiva ITS 2010/40/UE.
Llibre blanc de la Comissió
Europea (full de ruta per un
espai únic europeu de transport: per una política de transports competitiva i sostenible
(28/03/11).
Document d’acompanyament
del Llibre blanc.
Libro verde de los sistemas inteligentes de transporte, del
Col·legi d’Enginyers de Camins
i el Consorcio de Transportes
de Madrid (2003).
III Congrés d’ITS a Catalunya.
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1.1.
2.9.
Josep Lluís Pedragosa
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
Afers Socials. Ara exerceix a la Inspecció de Barcelona, transferit a la Generalitat de Catalunya.
Va ser gerent d'Obres, Instal·lacions i
Subministraments de l'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.
En l'actualitat és coordinador dels
cursos a distància del 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 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 de la seva fundació i actualment pertany al Panell
Assessor del conseller d'Interior de la
Generalitat en matèria de seguretat
viària.

Innovació com a estratègia
per a la seguretat viària
El món de la mobilitat de les
persones i les mercaderies
sobre les vies publiques és un
factor permanent de la dinàmica de les nostres vides i, per
tant, tot i que està sotmesa als
daltabaixos de les crisis econòmiques, la mobilitat és un
aspecte fix de l’evolució organitzativa, tecnològica i operativa.
La innovació no ha d’anar lligada necessàriament a canvis
radicals ni a invents trencadors,
sinó que pot i ha d’anar lligada
a modificacions estratègiques,
sovint organitzatives que incorporin projectes que, malgrat
que es coneguin o hagin estat
aplicats a altres indrets, encara
no s’hagin implantat a casa
nostra per inèrcia històrica, per
por als canvis, per comoditat
corporativista o, fins i tot, per
desconeixement dels efectes de
la seva implantació.
La visió global del generalista
aporta els conceptes que
podrien constituir un marc
d’accions innovadores que obririen noves expectatives de
millora de la seguretat viària,
tant perquè els investigadors
aporten arguments de fiabilitat
com perquè les experiències en
països més desenvolupats o
acollidors de les recerques han
estat positives.
En aquest monogràfic de l’IDES
dedicat a la innovació, tot respectant les propostes dels il·lustres ponents que han presentat
els seus punts de vista, em per-

meto mencionar un llistat d’aspectes a títol d’inventari o d’índex demostratiu de l’ampli
camp innovador de la mobilitat
en el futur.
2.9.1. Àmbit normatiu
Lleis de millora operativa i de
foment de la coordinació en la
seguretat viària dels parlaments de les comunitats autònomes que, sense entrar en
col·lisió amb la legislació estatal, regulin els àmbits que
requereixen un ordenament en
els factors definidors del trànsit: via, vehicle i persona.
Instruccions d’àmbit estatal o
autonòmic que impliquin, de
manera vinculant, les accions
de seguretat viària en territoris
locals (comarcals i municipals).
2.9.2. Àmbit organitzatiu
Unificació de comandaments
administratius en el món de la
mobilitat viària: carreteres,
transports terrestres, direcció
del trànsit, senyalització, educació, i formació i sensibilització viàries.
Programes coordinats de control de la mobilitat tant des del
vessant de la policia de trànsit
com de les inspeccions d’indústria, transports i treball.
2.9.3. Àmbit de la recerca
Definició del patró de recollida
de dades mínimes que permetin la investigació en profunditat i permanent dels accidents
mortals i més greus per conèixer-ne les causes amb rigor i
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prendre les mesures preferents
preventives segons els resultats.
Unificació de la presa de dades
mínima sobre els accidents per
part de les unitats d’actuació
immediata als accidents, a fi de
millorar la qualitat de la informació i no duplicar accions de
policia judicial i administrativa.
2.9.4. Àmbit de les noves tecnologies
Presa de dades d’accidents amb
escaneig tridimensional de l’escenari dels accidents per reproduir-los en els dictàmens posteriors de responsabilitats penals,
civils i administratives, i per
gaudir de la màxima informació in situ per a la recerca ulterior de les causes.

–94–

Creació de corredors per a vehicles elèctrics amb camps
magnètics reguladors de les
velocitats màximes dels vehicles circulants. Nous centres de
control de trànsit urbà i interurbà.
2.9.5. Àmbit de les noves fonts
d’energia
Legislacions municipals que
afavoreixin les obres d’adaptació dels pàrquings públics, privats i domiciliaris amb endolls
de càrrega d’energia elèctrica
per als vehicles elèctrics o
híbrids.
Legislació afavoridora per a la
implantació de noves estacions
de serveis o d’adaptació de les
existents, com ara electroneres
(càrrega d’energia elèctrica),
proveïdores dels biocombustibles provinents de la transformació o el tractament de les
fonts vegetals no extractives, o
facilitadores de bateries de liti
per als vehicles moguts amb
hidrogen.
2.9.6. Àmbit de la seguretat de
les vies
Regularització del control de la
qualitat dels projectes de les

vies públiques, siguin a la fase
d’explotació que siguin, mitjançant les auditories de seguretat viària escaients.
Revisió general de la senyalització de les vies públiques obertes
al trànsit comprovant la seva
influència en la seguretat viària
i establint unes pautes de senyalització mínima i eficàcia
màxima.
2.9.7.Àmbit de la seguretat dels
vehicles
Fórmules de test en ruta per fer
les comprovacions escaients
sobre les condicions de seguretat activa i passiva dels vehicles.
Aprofundiment en les recerques
sobre les repercussions en la
seguretat activa i passiva dels
vehicles segons les noves fonts
d’energia que utilitzin.
2.9.8. Àmbit dels conductors de
vehicles a motor
Objectivació tecnològica sobre les condicions físiques i
psíquiques dels conductors,
però no tant en la revisió del
permís de conduir, sinó després d’estar implicats en accidents greus de trànsit o d’haver ultrapassat la quota
admesa del permís per punts,
independentment dels cursos
de reeducació establerts.
Implicació dels professors de
formació viària en la qualificació teòrica i pràctica per a l’obtenció del permís de conduir
dels aspirants, mitjançant l’homologació objectiva del seu
nivell de qualitat formativa i la
participació dels centres de formació viària en les estratègies
de prevenció viària dels òrgans
competents, fins i tot en la conducció tutelada, i fórmules de
control administratives d’aquesta col·laboració.
2.9.9. Aspectes relacionats amb
els forts i febles en el trànsit
Foment de la generació de vies

de disseny segregades del trànsit principal, urbà o interurbà,
no només per a vianants sinó
també per a ciclistes en la combinació d’espais adients reservats sobre les vies públiques
per a vehicles a motor, els
espais d’estacionament i les
voreres.
Foment d’àrees urbanes de via
pública destinades exclusivament al transport públic i a la
circulació de vehicles de dues
rodes a motor o sense.
2.9.10. Aspectes de caire social
Motivació de les famílies per tal
que adoptin les mesures
necessàries que afavoreixin la
seguretat viària: protecció dels
nadons al vehicle, responsabilització qualitativa en la conducció tutelada (si s’arriba a
implantar), pactes de compromís de seguretat en la compra
del primer vehicle a motor per
als neoconductors o preconductors...
Sensibilització de la societat
sobre el grau d’inseguretat viària en l’ús dels vehicles a motor
en els estils de vida relacionats
amb els esdeveniments esportius, concentracions de masses,
esdeveniments lúdics de gran
mobilització i nits de caps de
setmana.
Obertura d’una línia ferma
d’actuació a les empreses perquè organitzin plans de mobilitat que repercuteixin en la disminució d’accidents in itinere,
in labore i en missió dels seus
treballadors, de manera que la
davallada d’accidents laborals
en la via pública afecti positivament la disminució dels accidents de trànsit.
Promoció de programes d’informació als usuaris de telèfon
mòbil sobre les fórmules d’avisar els equips d’emergència en
cas de ser testimonis d’accidents de circulació.

BLOC 2.qxd

30/10/12

17:00

Página 95

3.
Innovació
i seguretat
a l’empresa,
la indústria
i el treball

BLOC 2.qxd

30/10/12

17:00

Página 96

INNOVACIÓ I SEGURETAT A L’EMPRESA, LA INDÚSTRIA I EL TREBALL

1.1.
3.1.
Risc industrial

Ramon Garriga
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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 d'Enginyers Industrials de Catalunya, president de l'Institut Català de Tecnologia
i vocal del Consell pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya.

Seguint l’exposició que Narcís
Mir fa en el seu llibre Societat,
Estat i risc, hem de convenir
que els riscos, tot i que sempre
han existit, abans no tenien un
lligam directe amb el desenvolupament, però avui s’originen
pel procés de desenvolupament mateix. El risc creix amb
la renda dels pobles, per la
introducció de fonts de perill
que proporcionen més utilitats
però alhora més risc, per l’ús
més intensiu dels objectes de
risc, per la globalització del
risc i per la conversió d’efectes
secundaris latents en efectes
secundaris visibles.
Tot i admetre l’afirmació anterior, tothom estima la seguretat.
És un dels factors que més es
valora quan es parla d’un territori, d’un país i d’una ciutat.
La percepció que es té del risc i
de la seguretat varia en funció
de si se n’és emissor o merament receptor. S’acostuma a
ser comprensiu en àmbits que
depenen d’un mateix (seguretat viària, per exemple) però
s’és molt exigent quan el responsable d’aquesta seguretat
és un altre.
La seguretat industrial participa d’ambdues percepcions
segons si es fa referència a la
propietat del bé industrial o a
la població en general. La ciutadania té actituds que van del
rebuig a qualsevol instal·lació
industrial (excepte aquelles de
les quals gaudeix com, per
exemple, els ascensors) a dele-

gar en l’Administració la defensa de la seguretat.
El rebuig moltes vegades es
fonamenta en criteris de sostenibilitat, però s’oblida que la
sostenibilitat econòmica també
és sostenibilitat i que sense
producció és difícil garantir el
futur econòmic de qualsevol
societat. No és fàcil trobar el
punt d’equilibri, però aquest
ha de ser l’objectiu. Per això,
escoltant les opinions discordants i tenint en compte els
aspectes mediambientals, cal
que l’Administració prevegi
lleis de seguretat industrial
amb els reglaments que les
desenvolupen, així com reglaments tècnics, normes, directives..., l’abast dels quals pot ser
global, europeu, estatal, autonòmic o local.
La Llei catalana 12/2008, de
31 de juliol, de seguretat
industrial defineix aquest
tipus de seguretat com un servei públic d’interès general
que té per objecte prevenir els
riscos industrials, limitant-los
a un nivell socialment acceptable, i mitigar les conseqüències dels accidents —si es produeixen— que puguin causar
danys o perjudicar les persones, els béns o el medi
ambient com a resultat de
l’activitat industrial, de la utilització, el funcionament i el
manteniment
de
les
instal·lacions industrials o de
la producció, l’ús, el consum,
l’emmagatzematge o el rebuig
dels productes industrials.
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Posteriorment, la mateixa llei
defineix el risc industrial com
la probabilitat que els establiments, les instal·lacions o els
productes industrials produeixin un efecte danyós específic
en un període de temps determinat com a conseqüència de
les seves característiques o propietats mecàniques, químiques,
elèctriques o radioactives.
Així mateix, defineix el risc
industrial acceptable com el
nivell màxim de risc que els
reglaments tècnics de seguretat
industrial, de caràcter obligatori, han de determinar tenint en
compte tots els factors tecnològics, socials i econòmics que hi
intervenen. Aquesta part final
introdueix el concepte de risc
acceptable que, tot i que es diu
on es defineix, per la seva
ambigüitat pot ser motiu de
problema. Quina és la seguretat raonable?
No és l’objecte d’aquest resum
entrar a fons en el debat de
quin pot ser el risc assumible.
Els interessats poden trobar
una introducció a l’economia
del risc industrial en el llibre
de Narcís Mir, ànima dels primers temps de l’IDES, que amb
aquest mateix títol va publicar
la UPC el 1997.
Per a projectes no massa
grans —un altre concepte
ambigu—, el compliment dels
reglaments ha de ser suficient
sempre que es tingui en
compte que aquests reglaments han de ser vius i, per
tant, han d’incorporar totes
les innovacions que milloren
la seguretat. Les noves tecnologies i/o les reformes en les
tecnologies madures permeten millorar els reglaments, el
projecte, la implementació,
l’ús, el manteniment, el control i la inspecció, que són els
principals elements que configuren la cadena de valor de la
seguretat industrial.

Les noves tecnologies i/o les reformes en les
tecnologies madures permeten millorar els
reglaments, el projecte, la implementació,
l’ús, el manteniment, el control i la inspecció, que són els principals elements que configuren la cadena de valor de la seguretat
industrial.
Quan es tracta de projectes de
més envergadura, a més de
les innovacions tecnològiques
cal introduir un altre tipus
d’innovació: la participació i
el convenciment de la població. Això requereix molta
transparència, el treball d’equips multidisciplinaris... Cal
posar a tothom, o almenys la
majoria, d’acord per evitar la
proliferació de la cultura del
no. Aquesta és una dialèctica
difícil ja que sempre es pot fer
una mica més i costa d’admetre que en la vida real el 0% i
el 100% no existeixen. Les
coses no són blanques o
negres, sinó que acostumen a
prendre les diferents tonalitats del gris. Per part de la
propietat també cal que es
valori el preu de la no-seguretat i no només pel que fa a les
repercussions d’un possible
accident en una instal·lació
concreta, sinó també per la
incidència que pot tenir en tot
el sector a què pertany aquesta instal·lació.
En tenim un exemple recent en
l’accident de la central nuclear
de Fukushima. De les informacions que s’han anat coneixent,
se’n poden extreure moltes
conclusions.
1. Si bé sembla que el projecte
era correcte, es posa de manifest que les previsions que es
fan no sempre es compleixen
(la difícil definició de fins on
cal arribar a un cost suportable). Si bé s’havia previst un
possible tsunami, no s’havia

pensat que podia tenir les
dimensions que va acabar
tenint (en canvi, sí que sembla
que el càlcul de la sismicitat va
ser correcte). La pregunta és:
calia haver previst el tsunami
que es va produir si l’experiència deia que mai s’havia produït una cosa semblant?
2. No sembla que el manteniment de la instal·lació s’hagués
fet amb la cura que aquesta i
totes les instal·lacions requereixen.
–97–

3. Tampoc sembla que s’haguessin entrenat amb la intensitat necessària situacions d’emergència ni que la formació
del personal fos l’adequada.
En instal·lacions antigues hi ha
el risc de caure en la rutina i de
no cuidar prou els aspectes
esmentats en els punts 2 i 3.
A més de les conseqüències
que ha tingut per a les persones i el territori pròxims,
aquest accident ha tingut altres
conseqüències més globals.
N’esmentaré una de positiva i
una de negativa.
La conseqüència positiva és que
ha obligat a tot el sector a
replantejar la seguretat de les
centrals, el seu manteniment, la
formació del personal..., i a
introduir-hi les últimes tecnologies disponibles. També ha motivat que els organismes de control hagin millorat les tècniques
que permeten fer aquest control
amb més precisió i intensitat.
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La conseqüència negativa per al
sector (segur que la consideració per part dels que s’oposen a
aquest tipus d’energia és la
contrària) és que en un moment
en què semblava que se li
obrien noves perspectives en
considerar l’efecte sobre el canvi climàtic dels diferents sistemes de producció d’energia,
aquestes s’han frenat en sec i
caldrà temps i convèncer de les
millores de les noves generacions de centrals nuclears per
tal que el sector de fissió nuclear no deixi d’existir (amb excepcions, que sempre hi són).
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Aquest accident posa sobre la
taula un altre aspecte que
caldrà tenir present en el futur a
l’hora de pensar en la ubicació
d’instal·lacions industrials: és la
major incidència que poden
tenir els desastres naturals que
es preveuen com a conseqüència del canvi climàtic. Una vegada més, caldrà trobar l’equilibri
i el consens necessari que permetin definir el risc assumible
sense posar en perill vides ni
béns irrecuperables.
En altres accidents menys importants les repercussions són
més locals, però també poden
superar els límits de les instal·lacions accidentades.
I sempre la mateixa pregunta:
són suficientment exigents els
reglaments?, o bé: fins a quin
punt cal admetre el risc (que
mai és zero en qualsevol activitat humana)?, fins on es pot exigir sense fer econòmicament
impossible una activitat determinada?, o, fins i tot, cal
emprar una tecnologia determinada o ni s’ha de considerar per
la seva perillositat? Dissortadament, la resposta a aquestes
preguntes varia segons qui la
doni. D’aquí la necessitat d’estar
sempre amatents a noves solucions que, sense fer impossible
l’activitat, augmentin la seguretat. Cal trobar el punt d’equilibri

minimitzant la probabilitat que
es presenti l’accident i, sobretot,
les conseqüències possibles
sobre les persones i els béns. El
sistema prova-error no és aplicable en aquest cas.
Estem, doncs, en presència d’un
àmbit, el de la seguretat, en el
qual cal estar sempre alerta per
emprar les millors tècniques
disponibles i mai acceptar que
les coses no es poden millorar.
L’exemple que s’ha posat anteriorment és el d’una instal·lació
i un accident de gran envergadura, però la seguretat industrial afecta també instal·lacions
molt més senzilles i a la cadena
de valor de les quals hi intervenen empreses petites. Estadísticament és en aquestes on hi ha
més accidents, si bé afortunadament en general no tenen conseqüències importants. Cal tenir
molt present aquest fet per no
baixar la guàrdia a l’hora d’establir els mecanismes de control
necessaris. La tendència de les
lleis és donar més facilitats per
al desenvolupament de les activitats econòmiques sota la responsabilitat dels principals
actors. Això obliga a un ús
exhaustiu de les tecnologies de
la informació i la comunicació
per detectar desviacions que es
puguin produir i per evitar les
rutines, alhora que es garanteix
que el personal a tots els nivells
té la formació adequada, i no
puntualment sinó d’una manera continuada.
Hem posat de manifest una de
les dificultats amb què es troba
la seguretat industrial o, si més
no, una de les seves característiques. N’hi ha d’altres. Per exemple que les lleis del mercat no
són aplicables a aquest “mercat”
de la seguretat industrial. Ja ho
diu el preàmbul de la Llei: “És
imprescindible tenir en consideració les característiques del
mercat i dels serveis d’inspecció.
En primer lloc, en general,

aquests serveis no es demanen
voluntàriament, sinó només
perquè són imposats per les disposicions legals vigents en
matèria de seguretat industrial.
Les conseqüències d’un accident poden desbordar els titulars de la font de risc, afectar
terceres persones que no han
intervingut en la decisió preventiva i, en determinades circumstàncies, el nombre de persones afectades pot ser molt elevat: això justifica que siguin serveis de caràcter obligatori.”
En efecte, les lleis del mercat
funcionen quan el client busca
el millor producte al millor preu
i això dissortadament no és el
que passa sempre en el món de
la seguretat. Cada vegada es té
més consciència del cost de la
no-seguretat i, per tant, cada
vegada es busca més un bon
projecte, un bon instal·lador, un
bon inspector, quan calgui, considerant la inspecció més com
un pas afegit al procés de millora contínua que com una obligació molesta, un bon mantenidor..., a la vegada que es fa un
ús correcte de les instal·lacions,
es forma el personal... Però en
més d’un cas s’aposta pel preu
més que per la qualitat, i això és
un problema.
Ja s’ha fet èmfasi en la importància de la formació continuada del personal. També cal
posar de manifest la rellevància
d’un bon manteniment que
implementi les millores que
repercuteixen en una millor
seguretat encara que no siguin
obligatòries. I això té un cost
que hauria de ser assumible.
Tot plegat porta a afirmar que,
mentre el cost de la no-seguretat no sigui assumit per tots els
agents que formen la cadena de
valor de la seguretat industrial,
hi ha d’haver un control rigorós
per evitar que s’aposti pel preu
baix més que per la qualitat
com a norma i per això cal, tam-
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bé, fer un bon ús de les tecnologies de la comunicació i el
coneixement.
Podríem concloure que la seguretat industrial, tot i la gran
quantitat de reglaments, normes, directives... existents, que
són importants i que cal complir, té dos grans reptes:
Incorporar constantment innovació a tota la cadena de valor,
que va dels reglaments tècnics a
la inspecció, passant pel projecte, la implementació, l’ús i el
manteniment.
Fer un pas més i no conformarse amb el compliment estricte
d’aquests reglaments, sinó
incorporar altres professionals i
representants civils, quan calgui, per anar construint complicitats i que es pugui generar
confiança, fonamentada en les
bones pràctiques.
Aquest segon repte incorpora
un concepte del qual cal parlar
una mica més: el no conformarse amb el compliment estricte
dels reglaments.
La regulació directa, fixant uns
estàndards de seguretat i vetllant pel seu compliment mitjançant algun tipus d’inspecció
reglamentària, tot i que s’ha
revelat com la política pública
més eficient, pot portar a un
cert conformisme de compliment de mínims sense entrar en
el que s’ha de considerar
imprescindible com a pròxim
pas que és gestionar la seguretat industrial com a quelcom
que ha de ser millorat d’una
manera continuada.
El concepte de millora contínua, que és totalment acceptat
en aspectes com la qualitat, i
que forma part dels sistemes de
gestió, ha de ser incorporat a la
seguretat industrial. Per fer-ho
factible es podrien subscriure
convenis voluntaris de les

empreses amb l’organisme competent, que n’hauria de verificar
el compliment. Aquests convenis haurien de permetre tant la
publicitat per part de les empreses com l’obtenció de millores
econòmiques en aspectes com,
per exemple, les primes d’assegurances.
Entre els diferents aspectes que
els convenis esmentats podrien
incorporar, es poden citar els
següents:
p Incorporació de plans de
manteniment en aquells
casos en què els reglaments
no ho imposen. Això és
especialment
important
quan les instal·lacions pertanyen a centres l’activitat
dels quals cal garantir amb
la màxima qualitat i continuïtat.
p L’anàlisi dels accidents i la
pràctica quotidiana permeten introduir modificacions
en les reglamentacions de
manera que, amb el temps,
nous reglaments substitueixen els antics i no sempre les
instal·lacions han d’adaptarse obligatòriament a les
noves exigències. Doncs bé:
fer-ho sense estar-hi obligat
és un procés de millora
desitjable.
p Una bona gestió de les
incidències amb una correcta definició d’objectius i responsabilitats ajuda l’organització a millorar contínuament i, a més, aquesta informació pot ser vàlida per a
tercers, amb la qual cosa la
millora contínua adquireix
un abast més gran.
Amb aquestes qüestions, o
amb altres, cal que s’estimuli la
incorporació de la gestió de la
seguretat industrial en la gestió general de les empreses,
com s’ha fet amb la gestió dels
riscos laborals, i amb criteris
de millora contínua. Per això
cal que des dels òrgans compe-

tents es facin les campanyes
necessàries que demostrin que
aquesta pràctica és beneficiosa
no només des d’una perspectiva humana, sinó també econòmica.
Malgrat tot, tal com ja s’ha
exposat, no existeix el risc
zero. A la societat de finals del
segle XX i principis del XXI, de
la mateixa manera que se la
coneix com la societat del
coneixement, se la pot conèixer també com la societat del
risc; un risc assumible si es fan
les coses bé.
Recordem una altra vegada el
que deia Narcís Mir a la presentació del Fòrum de la Seguretat l’any 1999:
“Un conjunt de pensadors
socials, entre els quals es troben Beck, Giddens o Luhmann, opina que va emergint
una nova forma social que
identifica com la societat del
risc. Aquests pensadors distingeixen entre perill i risc.
Mentre que el primer és un
efecte potencial negatiu, el
risc es caracteritza per
aparèixer com a conseqüència de la modernització de la
societat industrial; és a dir,
com a conseqüència de la trajectòria de desenvolupament
que han pres les societats
modernes.
Les forces productives han perdut la seva innocència. L’home
il·lustrat, que va creure que
amb la raó dominaria la matèria i la sotmetria per tal de
satisfer les seves necessitats, i
tot això en un procés lineal i
sense límits, avui veuria que
no és possible deixar de considerar els efectes no volguts
d’aquest desenvolupament,
que cal considerar-los variables
endògenes del model de
desenvolupament escollit, si és
que es vol un desenvolupament sostenible.”
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3.2.
Joan Palomeras
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Llicenciat en Ciències Econòmiques
per la Universitat de Barcelona,
expert comptable diplomat per l'Escola d'Administració d'Empreses de
Barcelona, auditor-censor jurat de
comptes, i membre del Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC) i
del Col·legi d'Auditors-Censors Jurats
de Comptes de Catalunya. Està especialitzat en auditoria interna i control
intern de la informació financera, en
auditoria de comptes anuals i ha participat en el disseny d'estudis i projectes de consultoria empresarial. Ha
impartit nombrosos seminaris en
matèria comptable i d'auditoria, ha
publicat articles sobre les matèries
de la seva especialitat i és autor o
col·laborador de diversos llibres com
ara Las cuentas anuales consolidadas
de los grupos de empresas, La elaboración de las cuentas anuales i Contabilidad fiscal de la empresa.

Jaume Ramírez
Llicenciat en Ciències Econòmiques
per la Universitat de Barcelona, diplomat en Control de Gestió per ESADE,
PDD per IESE, auditor-censor jurat de
comptes, membre del Registre Oficial
d'Auditors de Comptes (ROAC) i del
Col·legi d'Auditors-Censors Jurats de
Comptes de Catalunya. Director
sènior de Comptabilitat i Control
Intern d'Endesa.

Riscos econòmics
i financers en projectes
empresarials innovadors
3.2.1. Introducció
Un projecte empresarial innovador és una aposta de futur
en entorns amb un grau d’incertesa més o menys predictible; més o menys controlable.
En tot procés hi ha la possibilitat que els resultats esperats
siguin diferents dels objectius
prèviament establerts. Aquesta desviació sobre l’estratègia
planificada la provoca algun
fet o acció determinats, i a la
possibilitat que aquests fets
tinguin lloc se l’anomena risc.

3.2.2. Tipus de risc
La tipologia de riscos que pot
afectar un projecte és extensa i
multidisciplinària. Poden ser
operatius, econòmics, financers, mediambientals, reputacionals i un llarg etcètera. De
tots aquests tipus ens centrarem en els riscos econòmics i
financers que mesuren la possibilitat d’impactes negatius en
el projecte, siguin derivats de
la seva pròpia naturalesa, com
a negoci, o bé del seu finançament.

Els riscos poden aparèixer en
tots els nivells de l’organització i afecten la capacitat d’èxit
del projecte.

El risc econòmic mesura la
incertesa deguda, bàsicament,
als canvis produïts en la situació econòmica del sector o el
seu entorn tecnològic, comercial i empresarial. És a dir, indica la variabilitat del rendiment
esperat del projecte en funció
dels impactes potencials que es
poden analitzar. És un tipus de
risc específic que afecta cada
projecte en particular. En certes circumstàncies, el risc
econòmic suposa un impacte
irreparable en la viabilitat del
projecte. El pas del temps és
un acompanyant indesitjable
per a tot projecte ja que com
més es dilata, més possibilitat
hi ha que sorgeixin factors difícilment previsibles. Així doncs,
com més aviat es recuperi la
inversió, menor serà el termini
de temps perquè les condicions
canviïn de manera que afectin
substancialment el rendiment
esperat.

Els riscos poden ser tant d’origen intern com extern al projecte i han de ser permanentment avaluats per tal de
poder-los controlar. El risc
extern és inherent a tot projecte. Un risc inherent és la
possibilitat de canvis en l’entorn (legals, tecnològics o de
mercat). Sovint, ens trobem, a
més, amb “risc incorporat”,
per causes pròpies del projecte (per exemple, desviar-se de
la manera correcta d’efectuar
les tasques).
De tot això ve la necessitat
d’incorporar a cada projecte
un adequat sistema de control
de riscos, que no els evitarà,
però ens permetrà conèixerlos, avaluar-los i, en moltes
ocasions, actuar sobre ells o
sobre les seves conseqüències
en el projecte.

El risc financer mesura la
incertesa associada al rendi-
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ment de la inversió deguda a la
possibilitat que el grup promotor no pugui fer front a les seves
obligacions financeres, bàsicament pagament d’interessos i
amortització dels deutes associats al projecte. Per tant, el risc
financer mesura un únic factor:
les obligacions financeres fixes
en què s’ha incorregut. A
diferència del risc econòmic, el
risc financer no implica
necessàriament la inviabilitat
tècnica i econòmica d’una innovació, però pot suposar la
impossibilitat de fer viable el
projecte pels seus promotors
inicials. Per això, quan
s’emprèn un projecte innovador
cal prestar atenció a un aspecte,
el financer, sovint lluny del centre d’atenció de l’emprenedor.
En resum, les decisions de
finançament del projecte incideixen directament en el seu
valor com a negoci.
3.2.3. La gestió de riscos d’un
projecte
En un projecte, la gestió del
risc és molt important ja que
un risc és un esdeveniment
incert que, si es produeix, pot
implicar efectes negatius
sobre, almenys, un objectiu del
projecte, com ara el temps, el
cost, l’abast o la qualitat. Un
risc pot tenir una o més causes
i, en el cas que ocorri, pot tenir
un o més impactes.
La gestió de riscos consisteix a
guiar i dirigir un conjunt d’accions estratègiques, organitzatives i operatives per tal d’evitar que fets futurs puguin
influir negativament en la consecució dels objectius fixats pel
projecte. Els riscos es poden
reduir o mitigar. La prevenció
és tota aquella mesura que
adoptem per reduir la vulnerabilitat del nostre projecte
davant de certes amenaces, de
manera que puguem evitar
que succeeixin fets adversos
que puguin condicionar la seva

viabilitat i que, si es produeixen, causin el mínim perjudici
possible.
L’anàlisi de risc del projecte
antecedeix la seva execució i
pot acabar aprovant el projecte
o recomanant-ne la cancel·lació. L’objectiu de la gestió de
riscos dels projectes és disminuir la probabilitat i l’impacte
dels successos adversos que els
poden afectar.
Això no significa que el control
de risc acabi amb l’aprovació
del projecte. Al contrari: ha
d’acompanyar-ne l’execució
per ser capaç de valorar-ne
permanentment la viabilitat.
És molt important identificar
els riscos i realitzar una anàlisi
profunda de les conseqüències
que poden tenir, així com
posar-hi solució durant el procés de desenvolupament del
projecte. El fet de realitzar una
anàlisi dels beneficis, els costos
i els riscos pels quals transitarà
un projecte des de l’inici fins a
la posada en marxa de la primera versió és de gran
importància, i de la qualitat
amb què es realitzi aquesta
anàlisi en dependrà, en gran
mesura, l’èxit del projecte.
El fet de realitzar l’estudi dels
costos d’un projecte i la quantificació dels beneficis potencials
ens permetrà trobar el punt
d’equilibri per a la recuperació
de la inversió realitzada. En
conseqüència, és important
realitzar una anàlisi en què es
realitzi la identificació, la mitigació, la supervisió i la gestió
dels riscos per poder prendre
decisions abans, durant i al
final del projecte, i durant el
seguiment que es faci quan es
posi en explotació.
Per realitzar una anàlisi dels riscos, cal seguir diversos passos:
p Identificar els riscos: Consisteix a inventariar tots els ris-

cos possibles que podrien
afectar el projecte i determinar-ne les característiques.
Així mateix, cal capturar de
manera contínua qualsevol
risc nou que pugui aparèixer
en l’entorn del projecte.
p Planificació de la gestió dels
riscos: Cal decidir com abordar, planificar i executar les
activitats de gestió de riscos
per a un projecte. Consisteix,
principalment, a ordenar la
llista de riscos identificats
tenint en compte la probabilitat que ocorrin i l’impacte
de cada risc en el projecte.
Per això cal que, un cop
identificats tots els riscos, es
realitzi una anàlisi tant qualitativa com quantitativa per
determinar-ne el grau de
prioritat i quantificar-ne l’impacte d’ocurrència.
p Avaluació dels riscos: Consisteix a determinar un punt
de referència per a cada risc
que permeti decidir si,
segons la seva prioritat d’atenció, supera o no el grau
d’acceptabilitat. Entenem
per risc acceptable aquell
que, si es produeix, comporta pèrdues menors i no afecta significativament les condicions de desenvolupament del projecte.
Per aconseguir l’èxit d’un projecte és necessari realitzar un
estudi en profunditat de tots
els riscos que hi incideixen,
tant directament com indirectament, prendre les accions
necessàries, mantenir el control i realitzar un seguiment
continuat, de manera que es
pugui evitar o reduir l’impacte,
si al final n’ocorren.
3.2.4. Una eina per a la gestió
dels riscos: el quadre de
comandament
Els quadres de comandament
són, en general, eines de control empresarial orientades al
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monitoratge dels objectius de
l’empresa o de les diferents
àrees de negoci o d’un projecte
en particular, a través d’indicadors. El seu objectiu principal
és establir un sistema de senyals que indiqui la variació de
les magnituds veritablement
importants que hem de vigilar
per sotmetre a control la gestió
dels riscos d’un projecte en
concret.
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Els quadres de comandament
han de presentar, només,
aquella informació que resulti
rellevant per al seu receptor,
d’una manera senzilla, sinòptica i resumida. En projectes
amb estructures complexes
s’ha de destacar el que sigui
realment útil a cada nivell de
gestió, oferint més èmfasi pel
que fa a les informacions més
significatives. La uniformitat,
quant a la manera d’elaborar
aquestes eines, és important
perquè això permetrà una veritable normalització dels informes amb els quals treballa l’equip del projecte, així com facilitar les tasques de contrastació
de resultats entre els diferents
equips involucrats en el desenvolupament del projecte.
En general, el quadre de
comandament per a una adequada gestió dels riscos ha de
tenir quatre parts ben diferenciades:
p En primer lloc, s’han de
constatar de manera clara
quines són les variables o
aspectes clau més importants que cal tenir en compte
per a la correcta mesura de
la gestió dels riscos del projecte.
p En segon lloc, cal procurar
que aquestes variables puguin ser quantificades d’alguna manera a través dels
indicadors precisos, i en els
períodes de temps que es
considerin oportuns.

p En tercer lloc, amb relació
al control d’aquests indicadors, és necessària la comparació entre allò previst i
allò realitzat, i extreure’n
d’alguna manera les diferències positives o negatives
que s’han generat, és a dir,
les desviacions.
p Finalment, és imprescindible que el model de quadre
de comandament que es
proposi en un projecte per a
la gestió de riscos ofereixi
solucions quan sigui necessari.
No s’han de perdre de vista
els objectius elementals que
es pretenen aconseguir mitjançant el quadre de comandament. Entre aquests objectius podem considerar
que:
p Ha de ser una eina de
diagnòstic. Es tracta d’identificar el que no funciona
correctament en el projecte
pel que fa a la gestió dels
riscos; per tant, s’ha de
comportar com un sistema
d’alerta. En aquest sentit,
s’han de posar en evidència
aquells paràmetres que no
funcionen com estava previst i, també, advertir d’aquells altres elements que
es mouen en nivells de
tolerància de cert risc.
p Ha de ser motiu de canvi i
de formació continuada pel
que fa als comportaments
dels diferents responsables
del projecte. Cal aconseguir
la motivació entre els diferents responsables. Això ha
de ser així sobretot perquè
aquesta eina serà el reflex
de la seva pròpia gestió.
L’objectiu més important
d’aquesta eina de gestió és
facilitar la presa de decisions. Per això, el model ha
de facilitar, en tot moment,
l’anàlisi de les causes de les

desviacions, ha de proporcionar els mitjans per solucionar aquests problemes i
ha de disposar dels mitjans
d’acció adequats.
El quadre de comandament ha d’utilitzar informacions senzilles i poc
voluminoses que permetin
la solució de problemes
mitjançant accions ràpides.
El quadre de comandament
s’orienta cap a la reducció i
síntesi de conceptes, i és
una eina que juntament
amb el suport de les noves
tecnologies de la informació
i la comunicació pot i ha
d’oferir una informació senzilla, resumida i eficaç per a
la presa de decisions.
3.2.5. Corol·lari
Si la vida és risc, la innovació
ho és més; però si per això no
deixem de viure, tampoc per
això hem de deixar d’innovar. De la mateixa manera
que procurem conèixer els
riscos que ens aguaiten en els
diferents àmbits de la nostra
vida i fem el possible per
mesurar-los, controlar-los o
esmenar-ne els efectes (des
de la revisió mèdica a l’assegurança de vida), així ho
hem de fer també amb els
nostres projectes.
Pensem en els riscos i les
incerteses i creem el nostre
quadre de comandament.
Compartim-ho amb els nostres col·legues i avancem-nos
tant com puguem als impactes de les nostres desviacions
o de l’entorn.
Finalment, a tot empresari
innovador poc habituat a això
volem aconsellar-li que no
perdi de vista el finançament,
que busqui un assessor i,
sobretot, que entengui els
seus senzills, però específics i
no sempre intuïtius, mecanismes.
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El treball i els trastorns
musculosquelètics
3.3.1. Introducció
Els trastorns musculosquelètics (TME) designen un conjunt de lesions periarticulars
que poden afectar diverses
estructures de l’aparell locomotor de membres superiors,
inferiors i esquena, més freqüentment: tendons, músculs,
articulacions, nervis i sistema
vascular. Segons l’estructura
afectada es parla de tendinitis,
tenosinovitis, bursitis, etc.
Els TME són diversos tipus de
patologies d’etiologia múltiple
que, encara que poden aparèixer sense que el treball en
sigui una de les causes, és a
dir, en activitats extralaborals,
molt sovint estan relacionats
amb la feina i, com a conseqüència, es tradueixen en un
problema important de salut
laboral.
Aquesta és una de les qüestions més preocupants en salut
laboral. En els últims anys s’ha
observat un augment progressiu dels TME en els països
industrialitzats. Avui en dia,
més d’un 35% de la població
laboral pateix aquest tipus de
patologia, les seves conseqüències individuals en termes
de patiment de qui la sofreix,
la disminució de l’aptitud per
al treball i el risc de ruptura
amb la trajectòria professional, a més de les conseqüències sobre el funcionament que
pot tenir en les empreses (els
treballadors que tenen una
incapacitat temporal han de
ser substituïts per altres no

formats i el valor afegit de l’experiència del treballador també es perd temporalment); és
a dir, el rendiment de les
empreses es veu afectat per la
gestió d’absències, la nova
reorganització i el manteniment dels nivells de productivitat i de qualitat. Així doncs,
s’ha de tenir en compte el cost
directe i l’indirecte d’aquestes
patologies.
Els TME afecten sobretot treballadors manuals dels sectors
agrícola, de la mineria i d’activitats industrials com ara el
calçat, la confecció, l’electrònica i la indústria de l’automòbil, tots ells sectors que clàssicament han estat relacionats
amb l’acoblament, el muntatge, el moviment repetitiu, etc.
Però actualment el problema
també ha arribat al sector serveis. La majoria dels TME són
trastorns acumulatius resultants d’una exposició repetida
durant un període de temps
prolongat a factors de risc biomecànic i organitzacionals.
Quan es realitzen certes tasques a la feina, es produeixen
petites agressions mecàniques
com ara compressions, frecs,
estiraments... que si es repeteixen durant períodes prolongats de temps els seus efectes
s’acumulen fins a causar una
lesió —Cumulative Trauma
Disorder (CTD). Si a això hi
sumem factors de risc extralaboral com ara càrregues familiars, tasques del treball
domèstic, vida sedentària o
esport d’alt rendiment, tenim
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Figura 1. Model conceptual dels factors que contribueixen als trastorns musculosquelètics
Font: Musculoskeletal disorders and workplace: low back and upper extremities. National Academy Press, Washington, DC., 2001.
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més probabilitat que es produeixin els TME. Per això, per
tal d’evitar que es desenvolupin, serà necessari un equilibri
entre les exigències físiques de
la tasca que es realitzi en el
treball i la capacitat física de la
persona.
Les lesions es manifesten amb
dolor i continuen amb limitació funcional de la zona afectada, que disminueixen o
impedeixen realitzar les tasques correctament. Aquestes
lesions afecten principalment
l’esquena, el coll, les espatlles
i les extremitats superiors,
encara que també poden afectar les inferiors. Els diagnòstics més freqüents són les tendinitis, les epicondilitis, la síndrome del túnel carpià, les
lumbàlgies, etc. Totes aquestes
patologies poden evolucionar
a situacions invalidants i produir incapacitat per al treball.
Podem resumir tres tipus de
factors que intervenen en l’a-

parició d’aquestes patologies i
que es poden combinar al llarg
de la vida professional:
Factors biomecànics (riscos
físics): postura, espai, força,
manipulació de càrregues,
moviments repetitius, ús d’eines, vibració i riscos ambientals (fred, soroll, il·luminació...).
Factors psicosocials i relacionats amb l’organització del
treball (influeixen, de manera
indirecta, en el nivell d’exposició als factors biomecànics):
clima de treball, qualitat de les
relacions amb els col·legues o
els superiors jeràrquics, horaris de treball, ritme, temps de
descans insuficient, sensació
de soledat, pressió sobre els
resultats, etc.
Factors individuals com el
gènere i l’edat, però també els
antecedents familiars i personals de malaltia, l’activitat física, les càrregues domèstiques i

familiars, l’exposició prèvia al
risc, etc.
La prevenció dels TME requereix que s’avanci en la reducció permanent de tots els factors de risc sobre els quals es
pot influir. Per això es necessita mobilitzar tots els actors
que hi intervenen per construir una prevenció eficaç i
permanent, ja que els canvis
que es produeixen són constants i la prevenció hauria
d’estar per sobre d’aquests
canvis.
Molts TME per microtraumatismes repetitius es poden prevenir mitjançant intervencions
ergonòmiques que modifiquin
el treball i els llocs de treball a
partir de l’avaluació dels factors de risc. Aquest principi ha
quedat ja incorporat en les
actuals directives europees i la
legislació dels estats membres.
La biomecànica està molt
involucrada en la comprensió i
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Figura 2. Registre de força d’agafada sobre cèl·lula de càrrega,
sincronitzada amb senyal electromiogràfica
Font: FEBO.

la prevenció de la patogènesi
per CTD. Així ha estat reconegut com a mínim des de finals
del segle XX (E.R. Tichauer) i
va donar lloc a l’especialitat de
biomecànica ocupacional (de
la mà d’E.R. Tichauer i D.B.
Chaffin), de gran importància
per a l’exercici multidisciplinari de l’ergonomia.
En l’actualitat, l’estudi del
nivell de risc de patir una lesió
per moviments repetitius es
limita a mètodes indirectes
qualitatius, del tipus checklist
(llista de control). Aquests formularis s’emplenen de manera
manual durant l’observació de
la tasca a partir de filmacions
de vídeo. Els mètodes directes,
en canvi, presenten avantatges
com són la precisió, l’exactitud
i el seu contingut informatiu.
L’enfocament quantitatiu de la
biomecànica, usant els sistemes d’anàlisi de què disposem
avui en dia, pot ser molt eficaç
per augmentar el nostre coneixement en la prevenció de
CTD.
Des del Centre Específic de
Recerca per a la Millora i Innovació de les Empreses (CERpIE) treballem constantment

Figura 3. Model conceptual que compara el cost entre un procés de disseny ergonòmic tradicional i un procés de disseny ergonòmic assistit
per ordinador sobre una maqueta digital: Digital MacK-Up (DMU).
Font: Chaffin, 2001.
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en la prevenció dels TME. Per
materialitzar les investigacions i els desenvolupaments
relacionats amb la prevenció,
disposem d’un laboratori de
recerca i desenvolupament
especialitzat en el camp de
l’ergonomia i la biomecànica:
Factoria d’Ergonomia i Biomecànica Ocupacional (FEBO).
3.3.2. Factoria d’Ergonomia i
Biomecànica Ocupacional
A FEBO es realitza la part

d’R+D+I relacionada amb la
prevenció de riscos laborals.
Així doncs, amb la finalitat de
reduir els riscos i afrontar-ne
la prevenció, disposem de la
tecnologia següent.
3.3.2.1. Tecnologia disponible
a) Sistema de captura del moviment (MOCAP)
Amb dotze càmeres infraroges
OptiTrack, amb una resolució
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Figura 4. Exemple de model biomecànic amb posició
de marcadors per realitzar la captura del moviment,
sobre el que es poden medir la longitud de segments
corporals i paràmetres cinemàtics.

Figura 5. Imatge des de Visual 3D de CMotion, que mostra la trajectòria de les
dues mans durant la realització d’una tasca
repetitiva amb flexoextensió de canells.

Font: FEBO.

Font: FEBO.

de 640 x 480 i cent fotogrames per segon (fps). Aquestes
càmeres integren captura de la
imatge, processament i seguiment del moviment. El preprocessament de la imatge redueix la càrrega del processador de l’ordinador i permet
aconseguir un seguiment del
moviment més eficaç.

p Cinemàtica angular: velocitat angular i acceleració
angular dels segments.

b) Software d’anàlisi del moviment
El software Visual 3D d’anàlisi
del moviment en 3D és una
aplicació verificada en laboratoris científics i clínics de tot el
món com una eina rigorosa i
precisa. Permet construir
models amb un nombre il·limitat de segments, amb els quals
s’obté per articulació sis graus
de llibertat. Les dades de
moviment es poden visualitzar
mitjançant esquelets, maniquins o altres animacions.

c) Software de captura del moviment
El programa Arena genera un
esquelet en temps real a partir
dels marcadors reflectors i crea
cossos rígids (avatar). Es poden
exportar les dades en formats
estàndard (C3d, BVH...).

p Moments angulars: moments angulars dels segments i dels grups de cossos.
p Angles: angles definits i
primera i segona derivada.

a) Mètode d’avaluació objectiva
Es basa en el mesurament de
variables antropomètriques,
cinemàtiques (angles, velocitats angulars, etc.), cinètiques
(dinamometria) i de l’activitat
electromiogràfica durant la
interacció de l’individu amb
l’entorn laboral virtual. Tot
això permet l’objectivació real
del risc de patir una lesió, amb
l’estalvi de costos que suposa
treballar les adaptacions
necessàries sobre un entorn
laboral virtual.

p Posicions cinemàtiques:
posició del punt, velocitat i
acceleració.

3.3.2.2. Línies i mètodes
d’investigació

A partir de la captura del
moviment i del registre del
senyal EMGS, de la força
(dinamòmetres, cèl·lules de
càrrega), etc., en interacció
amb l’entorn virtual que reprodueix les dimensions reals de
l’entorn laboral, es crea un
avatar. La cinemàtica, sincronitzada amb el senyal EMGS,
aportarà informació objectiva
de les implicacions musculosquelètiques condicionades per
aquest entorn.

p Cinemàtica del centre de
masses.

Amb la tecnologia disponible,
a FEBO es duen a terme les

El sistema proposat pel CERpIE permet objectivar el meca-

El software proporciona, entre
d’altres càlculs:

d) Electromiografia de superfície (EMGS)
El sistema sense fils BioCapture permet monitorar en temps
real diferents senyals fisiològics, amb vuit canals configurables i sis entrades preconfigurades. Les entrades programables permeten la combinació de diferents senyals fisiològics (ECG, EMG...).

línies i els mètodes d’investigació següents.
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nisme de lesió, i amb això
plantejar l’estratègia d’actuació més adequada a un cost
inferior, garantint:
p Minimitzar el risc de patologies.
p Disminuir l’absentisme i la
despesa associada.
p Millorar l’eficàcia i el confort de la feina.
p Preservar la qualitat de
vida del treballador.
b) Avaluació de riscos laborals
en fase de disseny del lloc de treball
Mitjançant l’ús de la metodologia disponible, a FEBO s’identifica la disposició òptima
dels dispositius i equips, les
àrees accessibles físicament i
visualment, i l’operador, l’anàlisi de la postura i la caracterització de l’esforç requerit.
Un cop identificats tots els
paràmetres, s’analitza l’entorn
laboral. Amb l’ajuda del propi
software es generen els prototips digitals i es realitzen les
proves virtuals amb el disseny
assistit per ordinador del lloc
de treball que és objecte d’anàlisi.
L’objectiu de la recreació virtual del lloc de treball s’enfoca
al:
p Disseny i redisseny del lloc
de treball per tal de capturar tots els possibles moviments que seran avaluats
en detall en tres espais
dimensionals i sobre la
base de temps continu.
L’objectiu és permetre, a un
cost reduït, l’avaluació
ergonòmica en les fases
primerenques del disseny
d’un lloc de treball.
p Anàlisi de l’activitat humana que permeti l’usuari

maximitzar el confort humà,
la seguretat i el rendiment a
través d’una àmplia gamma
d’eines avançades d’anàlisi
de l’ergonomia i els estàndards que exhaustivament
avaluen tots els elements de
les interaccions d’un treballador amb el seu lloc de treball.

p Càlculs de la velocitat i
coeficients de fregament.

p Anàlisi de la postura humana: permet l’usuari analitzar quantitativament i qualitativament tots els aspectes de les postures adoptades pel treballador per a la
realització de la seva tasca.

p De la mateixa manera que
els sistemes de salut
moderns necessiten cada
vegada més basar-se en l’evidència científica per a la
presa de decisions, l’ergonomia actual ha de seguir
aquesta mateixa tendència.

c) Investigació de les causes dels
danys a la salut (accidents,
malalties)
S’estableix la relació causa/efecte d’accidents laborals,
malalties..., per tal de delimitar responsabilitats i arbitrar
les mesures correctores necessàries i avaluar-ne l’eficàcia
amb la finalitat d’evitar que
torni a succeir en les mateixes
o similars circumstàncies. A
FEBO es disposa d’un grup
especialitzat de professionals
encarregats de la realització
d’informes, estudis d’investigació i anàlisi i reconstrucció
d’accidents que permet, en
casos d’especial complexitat,
reconstruir accidents laborals.
Per això, des d’aquest laboratori de recerca i desenvolupament oferim els nostres serveis
a jutjats, companyies asseguradores de responsabilitat civil,
empresaris, despatxos d’advocats i particulars.

p Simulacions 3D de dinàmiques, fluids, partícules,
múltiples col·lisions…
p Estudi biomecànic
comportament del
humà.

del
cos

p Una bona avaluació dels
riscos ergonòmics ajuda a
protegir la salut i el benestar dels treballadors, així
com a reduir els costos per
als empresaris per pèrdua
de producció, reclamacions
d’indemnització i primes
d’assegurances més elevades.
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1.1.
3.4.
Pla de gestió i seguretat

Segundo Caeiro
Llicenciat en Dret, MBA en Direcció
General d'Empreses i Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Actualment
és director de Prevenció i Salut Laboral
d'Endesa, assessor de la Comissió
Nacional de Prevenció, representant del
sector elèctric a la CEOE i altres comitès
i comissions creats en l'àmbit institucional (nacional i internacional) i
gerent responsable de Polítiques de
Salut i Seguretat d’Informació del Grup
ENEL. Autor de diverses publicacions,
conferències i cursos en matèria laboral i de prevenció de riscos. Anteriorment ha treballat en l'exercici lliure de
la professió, ha estat director de Personal a la Central d'As Pontes i director de
Relacions Laborals d'Endesa.

3.4.1. Antecedents
Endesa, en la seva condició de
companyia multinacional responsable, eficient i competitiva, té un ferm compromís amb
la seguretat i la salut en el treball i promou una cultura preventiva.
El 2005, en la signatura del II
Conveni Marc del Grup Endesa es recollia que les parts signants coincidien a atribuir a la
seguretat i la salut dels empleats el caràcter prevalent que es
deriva del que disposa la Llei
de prevenció de riscos laborals
i la seva normativa de desenvolupament.
A aquests efectes, es consideraven de màxima importància
el foment, la promoció i el
desenvolupament de les
accions que fossin necessàries
per a la implantació d’una
nova cultura preventiva, eficaç
pel seu contingut científic i
basada en la consideració
prioritària dels aspectes relacionats amb la seguretat i la
salut dels empleats i en l’obligació d’integrar-los. En aquell
moment, i per tenir un millor
coneixement de la situació en
què es trobava Endesa, es va
realitzar una diagnosi tant per
unitats de negoci com per
àmbits geogràfics.
Aquesta diagnosi es va dur a
terme mitjançant l’estudi de
l’entorn social i econòmic en
què la companyia desenvolupava les seves activitats, és a
dir, el marc espanyol i europeu.

Així mateix, va realitzar una
anàlisi estadística de l’accidentalitat i l’absentisme a través
de diverses reunions per recollir les opinions dels representants de les diferents unitats
de negoci sobre les condicions
de la prevenció de riscos laborals.
Després de l’anàlisi realitzada
es va concloure que els accidents laborals, per la seva
magnitud humana, econòmica
i social, eren un greu problema
per a Endesa i que les dades
de l’empresa i dels contractistes que hi treballen eren manifestament millorables. Aquestes conclusions convertien la
prevenció de riscos laborals en
una necessitat estratègica per
a Endesa.
3.4.2. El Pla Praevenio 20052009
Per tal de donar resposta a
aquesta realitat, Endesa va
llançar, el 2005, un projecte
innovador: el Pla Praevenio
2005-2009 que desenvolupa
els principis generals del citat
Conveni Marc.
Durant la seva reeixida vigència va assolir una notable
repercussió en el món de la
gestió empresarial i va obtenir
reconeixements públics significatius per part de diverses institucions de prestigi reconegut:
p Primer Premi Expansión &
Empleo 2006 a la innovació en recursos humans.
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p Premi Prever 2006 del
Govern de La Rioja en la
categoria d’Empreses i Institucions.
p Premi Actualidad Económica a les cent millors idees
de l’any 2006 en l’apartat
de Responsabilitat Social.
Durant tres anys consecutius
Endesa va obtenir la màxima
puntuació sectorial en l’apartat de seguretat laboral del
prestigiós Dow Jones Sustainability World Index.
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Això confirmava que ens
trobàvem en el bon camí i que
l’orientació i els resultats del
nostre treball en matèria de
prevenció ja eren avantatjosament comparables a escala
nacional. L’èxit del Pla es va
deure, fonamentalment, a la
contribució i el compromís de
totes les persones. Va permetre
millorar de manera molt significativa les condicions de seguretat i salut en què els seus
empleats i col·laboradors presten serveis, així com l’evolució
positiva de tots els índexs i
indicadors en matèria de prevenció de riscos laborals.
No obstant això, anys més tard
de l’inici de la seva aplicació es
va observar que l’entorn havia
canviat. Es van observar algunes necessitats de millora, principalment derivades de l’elaboració de les estratègies europea
i espanyola en matèria de seguretat i salut laborals, d’una
major preocupació social respecte a l’accidentabilitat, d’una
menor tolerància social a les
infraccions de la normativa de
prevenció de riscos laborals, de
les creixents demandes en
matèria de responsabilitat
social corporativa, etc.
3.4.3. El Pla estratègic de seguretat i salut laborals en el treball 2008-2012
Els nostres principis ètics de

El Pla va permetre millorar de manera molt
significativa les condicions de seguretat i
salut en què els seus empleats i col·laboradors presten serveis, així com l’evolució positiva de tots els índexs i indicadors en matèria de prevenció de riscos laborals.
comportament empresarial,
els nous principis estratègics
del negoci d’Espanya i Portugal i, sobretot, el compromís
amb les persones que hi treballaven, manifestaven la necessitat d’adaptar-se, una vegada
més, als nous temps.
Aquests canvis van portar a la
Direcció General d’Espanya i
Portugal a donar un nou pas
endavant en aquest camí a través del Pla estratègic de seguretat i salut laborals en el treball
2008-2012. Aquest nou Pla es
va caracteritzar per posseir un
caràcter més proactiu, per integrar l’enfocament preventiu en
l’enfocament social mitjançant
una nova piràmide estratègica,
i per adoptar com a eix essencial d’ambdós enfocaments la
salut en el treball, entesa com a
“benestar social” i no només
com a absència de malaltia.
Es tractava de centrar encara
més la nostra atenció no en la
gestió del que és material, sinó
en la gestió per a les persones.
Havia arribat el moment que la
companyia no només focalitzés
la seva acció en aspectes tècnics —preventius—, sinó que
també aconseguís que cada
una de les persones que hi treballaven fossin actors de la prevenció i no només mers receptors de mesures preventives o
de disseny de condicions de
treball efectuades per experts.
D’aquesta manera, s’introduïa
el concepte de responsabilitat
preventiva, concepte innovador en aquell moment i de
gran utilitat a empreses com

Endesa que tenen un paper no
de simple espectador de l’entorn, sinó de protagonista
modificador d’aquest.
Destaca de manera especial el
fet d’haver integrat els equips
directius de les diferents línies
de negoci en la gestió real de
la prevenció de riscos laborals.
Així s’alineava la prevenció
amb la necessitat real del
negoci i s’integraven els gestors en la prevenció a través
dels objectius.
El Pla s’implementa (sense
consultors externs) pel Servei
de Prevenció Mancomunat
(SPM) i les línies de negoci.
Com a principal exponent de
la innovació cal destacar el
Projecte 5+1. Es tracta d’un
conjunt d’iniciatives estratègiques de llarg termini orientades a una millora radical del
nivell de seguretat i salut laborals. El protagonista principal
és l’alta direcció d’Endesa,
mentre que els serveis de prevenció tenen un paper de
coordinació i d’integració.
3.4.4. El Projecte 5+1
El Projecte 5+1 complementa
el procés sistemàtic de planificació anual preventiva, el qual
requereix la participació de tots
els nivells de l’organització.
Compta amb sis grups de treball:
Grup 1. Desenvolupament
d’una cultura de seguretat i
salut laborals
Té per objecte implantar una
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cultura de seguretat en tota
l’organització i influir en la de
les empreses col·laboradores a
través de formació, sensibilització, conscienciació, etc.
Algunes pràctiques innovadores posades en marxa són:
1. Briefing safety: Reunió executiva de l’alta direcció,
presidida pel conseller
delegat, en què es repassen
tots els aspectes relacionats
amb la seguretat i salut
laborals i l’accidentalitat.
2. Lideratge en safety: Programa global de dos dies dirigit
als vuit-cents primers executius d’Endesa a les seus
principals de tots els països
amb la col·laboració de
DuPont Safety Resources.
3. Programa de tres dies per a
la línia de negoci de Generació a Espanya des de l’alta direcció fins al nivell de
supervisors. Entre el 2007 i
el 2011 es van impartir gairebé trenta mil hores de
formació i hi van assistir
prop de cinc mil participants.
4. Jornades itinerants de
conscienciació dirigides a
tots els empleats amb la
participació activa dels
principals líders nacionals i
locals, tant a Espanya com
a Llatinoamèrica. Hi van
assistir més de cinc mil
participants fins a finals del
2011.
5. Safety walks: Unificació de
pràctiques preexistents i
adequació als estàndards
d’ENEL en aquest aspecte.
Emissió de normativa específica.
6. Behavioural based safety:
Iniciatives locals per a l’adequació de conductes i
actituds davant del risc i la

El Pla estratègic de seguretat i salut laborals
en el treball 2008-2012 es va caracteritzar
per posseir un caràcter més proactiu, per
integrar l’enfocament preventiu en l’enfocament social mitjançant una nova piràmide
estratègica, i per adoptar com a eix essencial
d’ambdós enfocaments la salut en el treball,
entesa com a “benestar social” i no només
com a absència de malaltia.

seguretat (Programa Saber
Viver a Brasil, Projecte
MAS + S a Espanya, Safe
Star a Perú, etc.).

qualificació, licitació, adjudicació, execució i valoració.

7. Gestió del rendiment i
safety: Programes d’MBO
(Management by Objectives)
en relació amb l’acompliment en safety. A través
dels objectius del conseller
delegat es transmeten els
objectius i les metes als
diferents nivells de l’organització.

1. Cicle de compres: Adaptació de condicions generals
de contractació a requisits
de seguretat i salut laborals
en coordinació amb ENEL.

8. Enquesta de clima i safety:
Major coordinació de tots
dos conceptes entre sí.
9. Observatori Preventiu de
Seguretat: Fòrum institucional amb presència de
l’Administració,
experts
professionals externs, direcció d’Endesa i representants
dels treballadors. S’hi tracten aspectes diversos com
les bones pràctiques preventives, la seguretat predictiva, l’anàlisi científica
d’incidents, les novetats
legislatives, la responsabilitat social corporativa, la
comunicació a la societat...
Grup 2. Seguretat en empreses col·laboradores
Aquest grup té com a objectiu
implantar mecanismes per
millorar el nivell de sensibilització i seguretat en empreses
col·laboradores en les fases de

Alguns exemples:

2. Prequalificació d’empreses
de serveis: El 2010 es van
auditar unes mil empreses
entre Espanya i Llatinoamèrica.
3. Seguiment de treballs (inspeccions i avaluacions):
Quadre de comandament
per contractista que inclogui indicadors clau de rendiment (key performance
indicators, KPI) de safety.
Accions sobre contractistes
com a conseqüència del
seu acompliment en safety.
4. Reunions sistemàtiques de
coordinació, revisió conjunta de procediments operatius i anàlisi conjunta
d’accidentalitat.
5. Aliances amb contractistes.
Grup 3. Comunicació
Es tracta de desenvolupar i
aplicar missatges, accions i
suports comunicatius per millorar la cultura de la seguretat
i la reputació d’Endesa en
aquest àmbit.
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Les principals línies d’actuació
són les següents:
1. Missatges: Col·laboració
en la definició i difusió de
missatges institucionals i
de sensibilització/incentivació (política de seguretat i salut laborals, manuals de seguretat, hàbits
saludables, etc.). Desenvolupament d’un discurs
empresarial propi que
combini la sensibilització
(objectiu “zero accidents”) amb la incentivació positiva (comunicació
d’èxits, avenços i bones
pràctiques d’Endesa en
matèria de seguretat i
salut laborals).
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2. Suports: Disseny i desenvolupament de suports comunicatius (vídeo, cartellera,
fullets, etc.). Incorporació
sistemàtica de continguts
de seguretat i salut laborals
als canals de comunicació
interna de l’empresa (comunicacions setmanals,
revista interna, televisió
interna, etc.).
3. Esdeveniments: Organització d’actes públics massius
i lliurament de reconeixements a empleats i contractistes centrats en seguretat
i salut laborals (Dia Mundial de la Seguretat, Setmana Internacional de la
Seguretat, Jornades de
Conscienciació i reunions
de l’Observatori Preventiu
de Seguretat).
4. Imatge: Gestió de la imatge
externa i interna d’Endesa
en relació amb la seguretat
i salut laborals. Elaboració
d’un programa d’informacions sobre aquesta matèria explotable en l’àmbit
extern (mitjans de comunicació, fòrums públics) i
intern (canals propis d’Endesa).

DELFOS s’ha convertit en l’estàndard de gestió en seguretat i salut laborals per a tot el
Grup ENEL: millora la productivitat, facilita
el treball en equip i allotja informació comuna i accessible a tots.
Grup 4. Prevenció en estructura, processos i sistemes de
gestió
Quant a la seguretat estructural, es realitzen diferents diagnòstics de les instal·lacions,
observant-ne l’adequació a la
normativa actual i les propostes d’inversions que s’han de
realitzar.
Cal destacar algunes iniciatives sobre això:
1. Programa SOL (Seguretat,
Ordre i Neteja): Control i
seguiment de les condicions de les instal·lacions.
Iniciat a les Unitats Hidràuliques d’Endesa Generació
a Espanya i que s’estendrà
a totes les unitats.
2. Pla de vigilància permanent: Implantar iniciatives
i programes que millorin
els aspectes d’ordre i neteja, senyalització, ús d’equip
de protecció individual
(EPI), compliment de normatives i supervisió de
camp.
3. Experiències operatives:
Gestionar
l’experiència
operativa, que fa referència
a la identificació, l’anàlisi,
el tractament, la difusió i
l’aprofitament.
Pel que fa a processos i sistemes de gestió, es busca l’homogeneïtzació dels processos
interns de gestió de prevenció
i les seves eines tecnològiques.
Des del 2005 s’ha treballat en
l’homogeneïtzació de processos de safety que era necessària per a la implantació d’un
sistema d’informació únic per

a tot Endesa (DELFOS). DELFOS és l’eina corporativa per a
la gestió de tots els processos
de seguretat i salut laborals en
tots els països on opera la
companyia (l’Argentina, el
Brasil, Xile, Colòmbia, Espanya i el Perú). S’ha implementat
també en altres àmbits del
Grup ENEL, com Rússia i els
Estats Units, i es pretén fer-ho
en la resta de països.
DELFOS s’ha convertit en
l’estàndard de gestió en seguretat i salut laborals per a tot
el Grup ENEL: millora la productivitat, facilita el treball en
equip i allotja informació
comuna i accessible a tots.
Està dissenyat per satisfer les
necessitats d’informació a tots
els nivells i posa a disposició
de l’usuari local una eina
potent de navegació (Business
Warehouse). A més, un altre
element innovador és el
desenvolupament i-mobility
per a safety. Es tracta d’automatitzar les operacions de
safety de camp mitjançant dispositius mòbils, com PDA, inspeccions, safety-walks, accidents, etc.
Grup 5. Grans obres
És el grup referit al seguiment
de la seguretat dels grans projectes de construcció que
Endesa està escometent (Projecte El Quimbo i Reserva Freda). S’elaboren documents
organitzatius per a cada projecte i un pla de seguretat per
a cada una de les fases de
construcció.
Grup 6. Salut
Dins de l’objectiu de fer d’Endesa una empresa saludable,
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s’han desenvolupat diverses
campanyes amb l’objectiu de
la prevenció de les malalties
que siguin més freqüents en el
nostre medi.
1. Pla d’acció sobre alcohol,
tabac i altres drogues
S’ha desenvolupat una campanya de detecció de l’hàbit
del tabac entre els treballadors
d’Endesa i se’ls ha ofert la possibilitat d’abandonar aquest
hàbit no saludable amb l’ajut
dels serveis mèdics.
El consum d’alcohol i altres
drogues és un problema de
gran magnitud per les terribles conseqüències que pot
comportar, ja no només per a
la salut física i psíquica de
l’individu, sinó per al seu
entorn. A Endesa hem pensat
que aquest és un objectiu
prioritari i, per això, durant
els exàmens de salut que es
realitzen als empleats, s’ha
efectuat un simple qüestionari que permet detectar si hi ha
problemes associats a la
ingesta d’alcohol.
Així mateix, de manera general, s’ha realitzat un vídeo que
posa de manifest els problemes que s’associen a la ingesta
d’alcohol i altres drogues, així
com al consum de tabac.
2. Pla d’acció sobre l’estrès
S’ha posat en marxa un programa d’atenció i prevenció de
l’estrès entre els treballadors
de la companyia, que consta
de tres nivells d’actuació en
prevenció:
a) Prevenció primària. Realització d’espots del Canal
Endesa TV, lliurament de
recomanacions preventives
per evitar l’estrès, tríptic
explicatiu en els reconeixements mèdics, elaboració
d’un CD de tècniques de

S’ha desenvolupat una campanya de detecció de l’hàbit del tabac entre els treballadors
d’Endesa i se’ls ha ofert la possibilitat d’abandonar aquest hàbit no saludable amb
l’ajut dels serveis mèdics.
meditació-relaxació. Així
mateix, els treballadors
que han realitzat els reconeixements mèdics laborals, han efectuat el test
SQR. Els que han acudit a
la consulta amb algun
tipus de problema relacionat amb l’estrès també han
estat objecte d’un especial
seguiment per part del servei mèdic.
b) Prevenció secundària. Consultes mèdiques assistencials i de psicologia clínica.
c) Prevenció terciària. S’han
desenvolupat accions per a
la reinserció laboral dels
treballadors afectats d’aquesta patologia.
3. Pla d’acció sobre els trastorns musculosquelètics (i prevenció d’accidents no laborals)
S’han realitzat espots sobre la
importància de la prevenció
dels trastorns d’aquest tipus.
També s’han distribuït tríptics
informatius sobre aquest
tema i sobre la prevenció de
les lesions esportives. D’altra
banda, es van realitzar les
accions següents a nivell individual:
Es va oferir consell específic
en la realització dels reconeixements mèdics sobre aquest
tipus de trastorn.
Als treballadors que van patir
algun procés d’incapacitat
temporal per aquest tipus de
trastorn i als que van contactar amb els serveis mèdics per
aquests problemes, se’ls va

oferir consell especialitzat
sobre les seves malalties.
4. Pla d’acció sobre les malalties cardiovasculars
Endesa s’ha esforçat per prevenir de manera efectiva aquest
tipus de malalties; per això ha
analitzat els factors de risc cardiovascular en tots els reconeixements mèdics laborals realitzats. A aquest tipus d’actuació individual, cal afegir-hi la
realització d’espots sobre
tabac (ja ressenyat) i alimentació saludable.
5. Pla d’acció sobre dieta alimentària saludable
Com a part del Pla d’acció
sobre les malalties cardiovasculars, Endesa ha realitzat
plans d’acció encaminats a
promoure hàbits de vida saludables i a incidir de manera
directa en aquells factors de
risc associats a aquest tipus de
malalties.
Dins d’aquest grup es troba
l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables, mitjançant la
promoció de dietes saludables,
que s’ha dividit en dues parts
clarament diferenciades:
a) Accions sobre tots els treballadors d’Endesa, amb la
realització d’un espot sobre
hàbits d’alimentació saludable, tallers de cuina, etc.,
així com l’enviament per
correu electrònic d’un
manual d’alimentació saludable.
b) Accions sobre aquells treballadors que durant la
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realització dels reconeixements mèdics laborals han
presentat alteracions en la
seva bioquímica que són
corregibles amb dieta (hipercolesterolèmia, hiperuricèmia...).
6. Pla de prevenció de carcinomes
Les neoplàsies són malalties
que per la seva complexitat,
tant de tractament com de
reinserció posterior dels treballadors a la feina de casa habituals, són d’especial segui-
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ment per part dels serveis
mèdics d’Endesa.

7. Pla d’acció contra el sedentarisme: Entrena’t

Mitjançant la realització del
test de screening (cribratge)
per a les patologies més
comunes, Endesa ha emprès
un esforç per millorar els
seus índexs de prevalença
d’aquestes malalties. En
aquest sentit, durant la realització dels reconeixements
mèdics, s’apliquen protocols
de detecció de càncer de
pròstata en homes, colorectal
en els dos sexes i de mama i
ginecològics en dones.

Des de març del 2011 s’ha
posat en marxa a Endesa, amb
vista a aturar un altre dels factors de risc de les malalties
cardiovasculars i també de les
malalties osteomusculars i
l’estrès, un pla que fomenta
l’exercici físic en el nostre
entorn, mitjançant la subvenció parcial de les activitats
reglades d’exercici físic dels
treballadors d’Endesa: un total
de 3.565 treballadors s’hi han
acollit.
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4.1.
Josep Maria Rovira Ragué
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Diplomat en Administració d'Empreses (Institut d'Estudis Superiors d'Empresa de Barcelona, Universitat de
Navarra), enginyer industrial (Escola
Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona, ETSEIB, Universitat
Politècnica de Catalunya) i perit industrial elèctric (Escola Tècnica de Perits
Industrials de Barcelona), actualment
treballa en l'exercici lliure de la professió en diferents activitats de consultoria en sistemes elèctrics aplicats a
noves urbanitzacions, instal·lacions de
bombeig d'aigua, millora de fàbriques
i d'instal·lacions ferroviàries. La seva
carrera professional ha estat centrada
en diferents activitats en el sector elèctric com a responsable dels àmbits de
la planificació i la gestió de xarxes
elèctriques i centrals hidràuliques i de
gestió del patrimoni immobiliari.També ha estat professor associat de Línies
i Xarxes a la ETSEIB en el Departament
d'Enginyeria Elèctrica de la UPC. És
vicedegà i president de la Comissió de
Mobilitat i Transports del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i
membre fundador, tresorer i membre
del grup de treball tècnic de FERRMED.

Risc i innovació
en les infraestructures
4.1.1. Introducció
Cada vegada més, la disminució del risc de no abastament
en les infraestructures està lligat a la implantació de sistemes de vigilància i de gestió,
que aporten una clara millora
en la fiabilitat del seu funcionament.
La utilització de les noves tecnologies en forma de sistemes
intel·ligents amb força automatismes, basats en xarxes
de comunicació d’acompanyament pròpies i més recentment
en la utilització de les xarxes
públiques de comunicació,
tant de cable com de ràdio,
per tal d’arribar a qualsevol
punt de les infraestructures en
què hi hagi una necessitat de
gestió a uns costos raonables,
ha desenvolupat enormement
tots els sistemes de captació
d’informació, que genèricament es poden anomenar
SCADA (Supervisory Control
And Data Acquisition), afeginthi característiques de presa de
decisions autònomes de manera encara limitada però que
evolucionarà ràpidament en
un futur pròxim.

La proliferació de centres de recol·lecció i
integració de dades pot portar a una certa
neurosi d’estar sotmesos a la vigilància
dubtosament lícita d’un “gran ull” que tot
ho controla i tot ho dirigeix, per la qual
cosa serà necessari establir els límits deontològics d’aquestes pràctiques.

En aquests moments es presenta la possibilitat de donar
un pas més enllà amb la introducció de noves aplicacions
d’ús intern, però també de
donar un ús compartit a les
dades adquirides amb organismes públics, per tal de millorar la seguretat de funcionament de les infraestructures i
poder oferir als usuaris en general una informació elaborada que els permeti prendre
decisions d’utilització més raonades en funció de la informació rebuda.
Per tant, estem veient que
s’imposa una filosofia d’agregar dades, obtingudes de diferents fonts, per tal de millorar
la informació al ciutadà i fer
possible que aquest prengui
decisions, que es basen en la
informació rebuda mitjançant
aplicacions lliures instal·lades
en portàtils, tauletes i telèfons
intel·ligents o, fins i tot, en el
propi vehicle, que li permetin
una utilització més eficient de
les infraestructures viàries.
És evident que la proliferació
de centres de recol·lecció i
integració de dades pot portar
a una certa neurosi d’estar sotmesos a la vigilància dubtosament lícita d’un “gran ull” que
tot ho controla i tot ho dirigeix, per la qual cosa serà
necessari establir els límits
deontològics d’aquestes pràctiques, que podrien arribar a
ser molt nocives per a la nostra intimitat i que podrien ser
objecte d’utilització fraudulen-
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ta o lesiva per part de grups
delictius organitzats.
En efecte: fins a quin punt és
lícit obtenir dades sobre la
mobilitat dels ciutadans per
inferir quins són els millors
camins per desplaçar-se cap a
un destí objectiu, a partir de
les informacions facilitades
pels aparcaments públics en
forma d’entrades i sortides de
cada un dels ciutadans amb
nom i cognom? La venda d’aquests productes com una gran
millora que ens permeti anar
més ràpidament d’un punt a
l’altre, deixa rastres en forma
de coneixement dels moviments de cada un de nosaltres,
que es podrien utilitzar amb
altres finalitats de caire més
invasiu en la nostra intimitat i
que, per tant, són nocius.
En aquest sentit, quan es parla
de ciutats intel·ligents, basades en smartgrids (xarxes
intel·ligents), cal ser prudents
i evitar maximalismes que
donin peu a aquestes interpretacions, ja que posarien ràpidament en guàrdia la ciutadania, que donaria respostes en
la línia del nimby (not in my
backyard, ‘al pati de casa
meva, no’, que respon a la cultura del no) i arruïnaria definitivament un plantejament
molt útil de cara al futur.
Per tant, cal continuar en el
desenvolupament d’aquestes
xarxes i aplicacions però sent
molt caut a no envair les àrees
d’intimitat dels ciutadans i proposant als polítics una legislació de salvaguarda que eviti un
control abusiu de la ciutadania, que ja va denunciar al seu
dia Kafka o Orwell, amb un
gran sentit de l’anticipació.
Igualment, cal ser molt prudents a l’hora d’integrar centres de control d’emergències
amb centres d’una altra mena,
com els de regulació del trànsit

viari o dels transports públics,
sota la premissa d’un millor
control de grans cataclismes i
que podrien desembocar en
utilitzacions menys edificants
de la informació rebuda.
Encara seria pitjor si poséssim
a l’abast dels centres de control d’emergències els historials mèdics de cada un de
nosaltres o de les medecines
que adquirim a les farmàcies,
sota la pressió de la detecció i
control de possibles pandèmies, que ja s’ha començat a
intuir amb el tema de la grip A.
En resum, ens trobem davant
d’un problema ètic d’un abast
no discernible en aquests moments, però que caldrà vigilar
al llarg dels propers anys per
tal d’evitar els evidents inconvenients d’un control massiu de
la informació per part d’organitzacions públiques o privades
que en puguin fer ús per a les
seves necessitats, lícites o no.
4.1.2. Les noves aplicacions
Feta aquesta reflexió genèrica,
ens centrarem en les aplicacions que avui en dia es veuen
com a més fàcilment aplicables i que ja han originat preses de posició sobre el camí
immediat que s’ha de seguir.
En el sector de l’energia, la
ràpida evolució dels sistemes
SCADA de distribució porta de
la mà, com a subproducte,
aplicacions de caire comercial:
la banalització de les comunicacions ha portat primer els
comptadors intel·ligents, de
propera implantació massiva
en el sistema elèctric, i posteriorment sistemes de control
de la corba de demanda a partir d’ofertes de tipus comercial, circumscrites a una temporalitat determinada i cada
vegada més curta.
Una vegada establerta la comunicació domiciliària, també

serà possible la gestió dels impagats amb la gestió a distància de la interrupció del servei,
així com el tractament cada
cop més pròxim de la localització d’avaries i reposició del
servei, primer a les xarxes d’alta i mitjana tensió i després a
les de baixa tensió.
Igualment i en el sector elèctric, la progressiva integració
de la generació renovable distribuïda en les xarxes actuals,
comportarà una adaptació
gradual del seu funcionament
per tal de poder absorbir amb
garanties tècniques adequades
aquest nou tipus de funcionament, definit genèricament
com a smartgrid.
Caldrà adaptar els sistemes
protectius d’aquestes xarxes a
la nova funcionalitat, que els
farà més dependents de les
comunicacions, per tal d’aconseguir aquest canvi de funcionament amb garanties d’estabilitat d’ús, la qual cosa implicarà una forta regulació administrativa per poder discernir
les responsabilitats davant de
tercers dels presents en l’explotació d’aquestes xarxes.
Salvant el fet de la generació
renovable distribuïda, fenomen no present en altres xarxes d’energia com la del gas, la
de l’aigua potable o la de calor
i fred, la presència de sistemes
de captació de paràmetres
representatius del funcionament de la xarxa d’energia,
com poden ser cabals, pressions, temperatures o posició i
actuació sobre els elements
d’explotació de la xarxa, cada
vegada més es torna una quotidianitat, sobretot en entorns
urbans de gran densitat.
En altres infraestructures com
la viària i la ferroviària, la
implantació massiva de fibra
òptica amb finalitats comercials, per tal de vendre capaci-

–117–

BLOC 2.qxd

30/10/12

17:00

Página 118

INNOVACIÓ EN LA SEGURETAT DE LES INFRAESTRUCTURES I LA TECNOLOGIA

tat a les operadores de telecomunicacions, ha posat a disposició dels propietaris de la
infraestructura un canal de
comunicacions abans impensable que s’utilitza en el monitoratge del trànsit, en sistemes
de comunicació als usuaris
mitjançant plafons informatius i en la vehiculació d’imatges de control visual que permeten localitzar amb promptitud qualsevol incidència que
es registri en qualsevol indret
de la instal·lació. Igualment
s’utilitza en temes com ara el
control i la senyalització variable de la velocitat i la imposició de multes per sobrepassarne els límits.
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La interacció entre infraestructura i vehicle en sistemes
de conducció automàtica o
assistida donaran lloc a una
menor accidentabilitat i, per
tant, a una important millora
de la seguretat i de la capacitat d’absorció del trànsit sense haver d’ampliar les infraestructures viàries, cosa que
representarà un menor impacte en el territori i un gran
estalvi en les inversions,
aspecte aquest de gran importància en un entorn de
restriccions monetàries i
d’escassa disponibilitat de
territori.
En el sistema ferroviari, a més,
s’utilitza la capacitat de comunicació en la gestió del sistema
de seguretat de circulació i en
sistemes auxiliars de comunicació als usuaris des d’estacions i vehicles en circulació.
Això aporta cada vegada major
capacitat d’ús de la infraestructura, és a dir, menor interval
entre trens, amb una gran
capacitat, per tal de fer front a
possibles incidències o emergències.
El coneixement de l’estat de
disponibilitat de les xarxes de
transport públic en temps real

Els sistemes de foment de la intermodalitat
tindran una resposta positiva quan aquesta
sigui capaç d’implementar sistemes de gestió
més eficients que possibilitin una transferència efectiva de les mercaderies de llarga
distància al ferrocarril.
permetrà una redistribució
dels fluxos de mobilitat quan
hi hagi incidències temporals,
de manera que cada usuari
podrà decidir com afrontar
una mancança temporal d’un
determinat enllaç o línia.
En aquest sentit, Transports
Metropolitans de Barcelona
(TMB) ja ha fet un primer pas
amb una aplicació per a
smartphones de realitat ampliada que orienta en la cerca
del millor camí per anar d’un
punt a un altre de l’entorn
metropolità. I no costarà gaire
anar ampliant els serveis oferts
a base d’analitzar cada vegada
més informació significativa
creuant bases de dades de diferents orígens.
El RACC ha seguit el mateix
camí a fi de millorar la informació que es dóna a l’usuari
automobilista i que anirà
enriquint gradualment amb
tota mena d’informacions
col·laterals que incorporarà a
la seva aplicació. És només l’inici d’un camí que no sabem
amb exactitud a on ens portarà, però que evolucionarà
de manera exponencial en els
pròxims anys.
La utilització cada vegada més
fàcil i econòmica en les xarxes
ferroviàries de sistemes de
conducció automàtica o assistida en trams de línies o en la
seva totalitat, especialment en
sistemes de metro, comportarà
una millor adequació de l’oferta a la demanda en cada
moment del dia pel mètode
d’afegir trens o retirar-los del

sistema, modificant l’interval
entre ells de manera automàtica, sense els condicionants
prou coneguts dels torns de
conducció.
En el camp de les mercaderies, tant viàries com ferroviàries, els sistemes de seguiment que s’estan desenvolupant permetran un seguiment
continu de la localització instantània de cada tramesa i,
alhora, poder conèixer les
ineficiències en cada viatge i
estudiar-les i corregir-les per
tal de millorar els temps de
lliurament.
Igualment, els sistemes de
foment de la intermodalitat,
impulsats per la Comissió
Europea, tindran una resposta
positiva quan aquesta sigui
capaç d’implementar sistemes
de gestió més eficients que
possibilitin una transferència
efectiva de les mercaderies de
llarga distància al ferrocarril
mitjançant, principalment, la
correcta gestió de les terminals
multimodals ferroviàries i una
eficient coordinació del trànsit
internacional ferroviari, junt
amb diferents sistemes d’autopistes ferroviàries per transportar semiremolcs carreters
amb un considerable estalvi de
temps, costos i energia.
Això no serà possible si no
s’instauren mètodes de pagament per ús, del tipus Eurovinyeta, que traslladin les externalitats del sistema viari als
altres mitjans de transport,
principalment marítims i fluvials, a més del ferrocarril.
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Aquestes formes de desincentivar el transport per carretera
a llarga distància, ja utilitzats
amb molt bons resultats a països de trànsit centreeuropeu
com Àustria o Suïssa, són
imprescindibles per reduir la
sinistralitat a les nostres carreteres fins a arribar al límit que
només els trasllats per carretera amb distàncies inferiors als
300 km siguin econòmics i
socialment rendibles.
La implantació de sistemes de
pagament per ús, tant sigui
pel pagament d’autovies com
per l’Eurovinyeta, serà possible gràcies a les infraestructures de comunicació associades
als grans eixos viaris, que
donaran cobertura a aquests
nous desenvolupaments i els
faran factibles a curt termini.
No sembla forassenyat pensar
que en cada infraestructura i
amb tecnologies semblants,
suportades pels sistemes de
comunicacions actuals, es produirà un avenç important en
els sistemes de comandament
i control a distància que farà

És imprescindible repensar les infraestructures existents en el sentit d’adaptar-les a la
nova situació i aplicar les noves tecnologies
per tal de millorar-ne la resposta davant de
situacions extremes.
possible no haver de suportar
una mancança en qualsevol
servei més enllà d’un temps
curt d’entre cinc o deu minuts,
amb infraestructures resistents
a les situacions d’avaria o
col·lapse i una freqüència de
repetició superior als dos anys.
Això serà possible gràcies a
inversions relativament modestes en innovació sobre infraestructures preexistents, amb
poca inversió en la seva
ampliació, per l’alentiment de
la demanda com a efecte de la
crisi que vivim i que res indica
que el panorama canviï en els
pròxims anys.
Per tant, és imprescindible
repensar les infraestructures
existents en el sentit d’adaptar-les a la nova situació i apli-

car les noves tecnologies per
tal de millorar-ne la resposta
davant de situacions extremes,
fent èmfasi sobretot en una
correcta anàlisi de contingències a fi d’avaluar correctament les situacions perilloses i
trobar-ne una sortida que doni
satisfacció als usuaris dins
d’uns límits raonables i a un
cost reduït.
Estem parlant bàsicament,
doncs, de millorar la logística
dels incidents amb mètodes
innovadors lligats a les noves
tecnologies i a una anàlisi acurada de les situacions previsiblement perilloses, per tal de
trobar una sortida raonable a
la situació de risc.
En definitiva, poca inversió i
molta imaginació.
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4.2.
Manel Medina
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Catedràtic d'arquitectura de computadors (seguretat informàtica)per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
ha estat director de l'esCERT-UPC, equip
de seguretat de la UPC i director del
Centre d'Aplicacions d'Internet a la UPC
(cANet-UPC). És soci fundador de TBSecurity SL/InetSecur SL (empresa de
serveis de seguretat), SeMarket SA
(empresa de serveis de PKI, Safelayer
Secure Communications SA (productora de programes PKI), Ready People
(gestió de comunitats i localització en
telefonia mòbil), Consorcio Digital
(associació per a la promoció de la digitalització de documents i factura-e).
També va ser membre d'ESRAB (European Security Research Advisoriy
Board) i ESRIF (European Security Research and Innovation Forum) per assessorar la Comissió Europea en la definició dels plans d'I+D+I en seguretat en el
VII Programa Marc. Va ser director
adjunt del Departament de Competència Tècnica d'ENISA (European Network
and Information Security), d'on actualment n'és assessor de relacions amb el
sector (stakeholders relations advisor).

Risc de la informació
en xarxa
4.2.1. Nous perfils d’atac a la
informació a la xarxa
El 2011 es van desenvolupar
diverses formes d’atac a la
informació a la xarxa, però
potser els trets més significatius són la persistència, la
selecció de l’objectiu i l’economia d’escala.

vadors de detecció basats a
analitzar el comportament
dels ordinadors i a detectar-hi
canvis que ens faran pensar
que potser no és el seu usuari
habitual qui està controlant
aquest comportament a la xarxa. Per aconseguir-ho, es treballa en dos fronts:

4.2.1.1. Atacs persistents
Ja fa temps que sentim parlar
de botnets o conjunts d’ordinadors subordinats a un centre
de comandament, mitjançant
un programa maliciós que
s’instal·la a l’ordinador víctima,
i que és capaç de servir els
interessos dels atacants de
maneres molt diverses: robatori de credencials d’accés a llocs
web, robatori de dades, enviament massiu de missatges contaminants o de spam, etc.

p Desenvolupant mecanismes
de detecció del comportament dels programes que
s’estan executant en cada
ordinador; és a dir, capaços
de mesurar el que fa un programa i com pot canviar el
que fa quan és substituït o
contaminat per un programa maliciós.

Per aconseguir aquesta persistència, s’han de fer resistents a la detecció dels antivirus que tenim instal·lats als
nostres ordinadors i en molts
casos ho aconsegueixen durant molt de temps. De fet, els
antivirus són incapaços de
detectar la majoria d’aquests
tipus de programaris maliciosos pels mètodes convencionals (signatura o patró d’instruccions característic), ja que
els programes atacants muten
cada cop que s’instal·len en un
ordinador nou, cosa que fa
que no es repeteixin patrons
d’instruccions.
Per aquest motiu, s’estan
desenvolupant sistemes inno-

p Caracteritzant el comportament dels programaris originals dels fabricants i el dels
bots (ordinadors zombi) o
programes contaminants,
tot instal·lant-los a ordinadors de prova en entorns
vigilats i controlats: honeypots. Aquests ordinadors que
atrauen els atacs i que ja
s’empraven fa anys ara
incorporen la novetat de disposar dels sistemes de detecció del comportament que
hem esmentat abans.
4.2.1.2. Selecció de l’objectiu
El segon tret característic dels
nous atacs consisteix a seleccionar l’ordinador al que el
programa maliciós es queda
instal·lat. Els programes estan
dissenyats específicament per
cercar determinat tipus d’informació (per exemple, plans
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estratègics, projectes importants, dades personals confidencials, etc.), i si l’ordinador
abastat no en disposa llavors
el programa maliciós accedeix
a altres ordinadors des d’aquest i s’autodestrueix. D’aquesta manera, la probabilitat
que aquesta particular versió
del programa maliciós sigui
detectada es minimitza, ja que
hi ha pocs ordinadors que la
tinguin instal·lada i on puguin
ser reconeguts: normalment
els ordinadors dels directius.
4.2.1.3. Economia d’escala
Aquesta capacitat dels programes maliciosos per adaptar-se
a les necessitats dels atacants i
la dificultat per ser detectats
fàcilment, fa que la seva “vida
útil” augmenti moltíssim i, per
tant, que se’n pugui treure molt
més benefici, rendibilitzant
molt la inversió feta i donant
oportunitat a les “màfies organitzades” que els comercialitzen d’invertir més en sistemes
també més innovadors, que
augmenten la qualitat dels programes maliciosos i la dificultat
de detectar-los.
Hi ha dos motius que faciliten
aquesta economia d’escala: la
legislació ineficient i la versatilitat dels programes atacants.
De la legislació en parlarem a
l’apartat següent, i de la versatilitat ja n’hem parlat, però cal
afegir que aquesta capacitat
d’adaptació dels programes
permet no només esquivar els
antivirus, sinó també fer que
es puguin usar en entorns i
sectors econòmics molt diversos, la qual cosa amplia els
“clients potencials” dels programaris.
Els desenvolupadors de programari maliciós no només
innoven en la manera de protegir-se dels sistemes de detecció i en la manera d’atreure
més clients, sinó també en les
eines de desenvolupament. Els

atacants empren les darreres
tecnologies per trobar les errades dels programes comercials, que els permetran introduir-se en els ordinadors atacats, com per exemple sistemes de computació en núvol
(cloud computing), anàlisi
informàtic forense o enginyeria inversa de programes.
4.2.2. Nova legislació
europea
Un dels problemes que han
d’afrontar els defensors dels
sistemes d’informació és que
els atacants no sempre estan a
l’abast de la justícia, en alguns
casos perquè alguns països no
estan disposats a col·laborar-hi
ja que no han signat el Conveni de Budapest per compartir
proves dels delictes comesos
des del seu territori (per
exemple, la Xina i Rússia).
Se’ls ha de convèncer que a
ells també els pot beneficiar
aquest intercanvi d’informació, però no és fàcil.
Altres països senzillament no
disposen de legislació adient
que permeti a la seva policia
perseguir els atacants. Fins i
tot, dins de la Unió Europea hi
ha diferències de criteri en les
transposicions de les directives
europees que hi fan referència.
En aquest sentit, s’està treballant en dues línies d’actuació
per tal de millorar la situació.
D’una banda, s’ha desenvolupat una nova directiva europea per a la lluita contra el
ciberdelicte: la Proposta de
directiva del Parlament Europeu i del Consell relacionada
amb els atacs contra els sistemes d’informació, per la qual
es deroga la Decisió marc
2005/222/JAI del Consell
(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/d
ocuments/com/com_com%28
2010%290517_/com_com%2
82010%290517_en.pdf).

Aquesta nova legislació introdueix com a novetat la criminalització de la possessió d’eines de ciberatac a l’ordinador
de manera injustificada i la
no-aplicació per part de les
entitats jurídiques dels mecanismes adients per detectar i
contrarestar els atacs que es
poden produir des de les seves
instal·lacions.
D’altra banda, s’està intentant
flexibilitzar l’aplicació de la
Llei de protecció de dades personals a fi de permetre als
investigadors de ciberatacs
poder accedir a informació
d’aquest tipus amb més facilitat, ja que la infraestructura
emprada pels malfactors és
tan “volàtil” que és molt fàcil
per a ells canviar d’ubicació
quan se senten investigats.
4.2.3. Activisme:
hacktivisme
En realitat, no hi ha cap canvi
qualitatiu en el tipus d’atacants als sistemes d’informació
de la xarxa:
p Els “promotors de la seguretat”, coneguts com a Lulz
Security, que es dediquen a
“descobrir” forats de seguretat en instal·lacions importants, explotar-los i difondre’n l’èxit.
p Els “desencobridors” de documents secrets, fonamentalment governamentals,
com ara Wikileaks, que
divulguen informació confidencial d’activitats “alegals”.
p Però la innovació més destacada és l’organització dels
“defensors dels indefensos”, com ara Anonymous.
Aquest grup s’ha internacionalitzat i ha desenvolupat
campanyes per preservar la
llibertat dels usuaris d’Internet i la lliure circulació d’informació a la xarxa, entre
d’altres.
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Enginyer en Telecomunicacions per la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), és responsable de projectes de
comunicacions en allò referent a noves
tecnologies a ENDESA. Recentment va
treballar en el procés d'estandardització dels protocols de telecontrol en el
grup ENDESA, projecte en el que ha treballat durant els últims vuit anys en
l'administració de centrals hidràuliques, subestacions d'alta tensió i centres de transformació de mitja tensió.
Col·labora amb diversos organismes
d'estandardització com IEC, CIGRE i el
grup d'smartgrids per a la Comissió
Europea. Ha treballat en un ampli
espectre de projectes, des de la simulació d'una xarxa de commutació de
paquets d'àmbit regional, al disseny de
nous algoritmes de sincronització per a
veu sobre IP, el disseny d'un software
per a la demostració formal de software mitjançant mètodes algebraics i el
desenvolupament d'un controlador per
al sistema de comunicacions via
satèl·lit ARCANET. Actualment és responsable d'integració del projecte
SmartCity Màlaga.

Seguretat i sistemes
d’informació
4.3.1. Introducció
Les xarxes de comunicacions i
sistemes d’informació han
obtingut tanta rellevància en
tots els processos productius
de la societat que resulta evident que la seva fiabilitat i
seguretat sigui un dels principals i més bàsics requeriments
d’aquests sistemes, tant pel
que fa a sistemes relacionats
amb usuaris domèstics, com
amb processos industrials i,
molt especialment, amb sistemes de control d’infraestructures crítiques (com ara sistemes
d’emergència —sanitat i cossos de seguretat—, sistemes
industrials, transport o sistemes de distribució de fonts
d’energia com electricitat, gas,
combustibles i d’altres).
En aquest article es proposen
dues metodologies concretes i
útils per fer això possible. La
primera consisteix en com
afrontar el procés d’especificació i disseny des d’un punt de
vista administratiu, i la segona
en com abordar l’esmentat
procés des d’una perspectiva
tècnica.

ha de consistir en les regles
generals que guiaran els
experts en seguretat en el
procés de prendre decisions
rellevants. Ha de definir els
diferents nivells de seguretat
que necessitaran ser considerats en cada domini de seguretat i algunes polítiques
específiques sobre aspectes
més concrets.
2.Definir l’arquitectura de
seguretat. Ha d’enriquir i
complementar l’arquitectura
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
amb els corresponents perímetres i interfícies. En aquest
pas, i basant-nos en l’arquitectura de referència de les
TIC, poden identificar recursos específics a considerar i
les seves possibles amenaces.
3.Definir la implementació de
seguretat. En aquest pas és
quan les solucions específiques de seguretat s’han de
definir per a totes les interfícies identificades en el pas
anterior.

4.3.2. Perspectiva
administrativa o gerencial
Hi ha tres passos bàsics que cal
seguir en matèria administrativa a l’hora d’actuar sobre la
seguretat en les xarxes i sistemes d’informació:

Aquest és un procés iteratiu
en què després de definir un
pas concret pot ser necessari
revisar els passos prèviament
definits i modificar-los convenientment per tal de corregir
deficiències trobades o introduir millores.

1.Definir la política de seguretat. Primer de tot, s’ha de
definir una política de seguretat adequada. Bàsicament,

4.3.2.1. Política de seguretat
Una política de seguretat es
plasma en un document viu
que permet a una organització
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i al seu equip de seguretat
especificar clarament els
objectius, les regles i els procediments formals que ajudin a
definir la posició de seguretat
de l’empresa. És un instrument
útil per instruir a tots els
empleats, i especialment el
personal responsable de les
infraestructures de les TIC,
sobre la posició de la companyia respecte a tots els aspectes
de seguretat.
Una política de seguretat s’ha
de crear amb molt de compte.
Si es fa una política de seguretat massa restrictiva pot causar un excés d’ineficiències en
els diferents processos. Els
documents que contenen les
polítiques de seguretat han de
ser comprensibles, realistes,
consistents, flexibles i revisables. També és summament
important que els documents
puguin ser comunicats i distribuïts fàcilment.
La política de seguretat s’ha
d’adaptar als objectius del
negoci i facilitar-los, al mateix
temps que incrementa la seguretat i la fiabilitat dels processos de la companyia.
4.3.2.2. Arquitectura de seguretat
Un cop es disposa d’un conjunt clar de directives i regles
que guiïn el procés d’implementació de seguretat, cal dissenyar una adequada arquitectura de seguretat que s’hi
adeqüi. L’arquitectura ha d’identificar tots els agents, tipus
d’infraestructures i recursos,
així com les relacions entre
ells.
Els agents i les infraestructures
han de ser categoritzats depenent dels seus nivells i les
seves probabilitats de risc.
Exemples d’agents són els sistemes de control, proveïdors
externs, reguladors, altres
companyies, personal autorit-

Una política de seguretat es plasma en un
document viu que permet a una organització i al seu equip de seguretat especificar clarament els objectius, les regles i els procediments formals que ajudin a definir la posició
de seguretat de l’empresa.
zat, etc. Exemples d’infraestructures són les dependències
de la companyia, interfícies
amb altres xarxes, nodes de la
xarxa, servidors, clients, convertidors de protocols, etc. I
les possibles relacions poden
ser del tipus “comunica amb”,
“és operat per”, “és responsabilitat de”...
4.3.2.3. Implementació de
seguretat
Finalment, un cop l’arquitectura és clara i consistent amb la
política de la companyia, és
hora de decidir com implementar-la. Aquest és possiblement el pas més senzill. En
aquesta fase cal definir els
protocols de comunicacions
que s’han d’emprar, els procediments de seguretat i les
defenses necessàries.
4.3.3. Perspectiva tècnica
Des d’un punt de vista tècnic,
qualsevol especificació correcta d’un sistema segur i fiable
s’ha de concentrar a analitzar i
organitzar les tecnologies més
adequades destinades a obtenir sistemes d’informació i
comunicacions més fiables i
segurs. Més concretament,
aquests han de ser analitzats
tenint en compte els paràmetres següents:
p Seguretat. Una forma de protecció gràcies a la qual es
crea una frontera entre les
infraestructures i les possibles amenaces.
p Integritat. Fa referència a la
confiabilitat dels recursos
involucrats al llarg del seu
cicle de vida.

p Confidencialitat. Assegura
que la informació és accessible únicament pel personal
autoritzat. Aplica el fet que
la informació no ha de ser
divulgada a tercers.
p Robustesa. La capacitat de
proveir i mantenir un nivell
acceptable de servei davant
de fallades durant l’operació
normal dels sistemes. La fiabilitat dels sistemes ha de
ser considerada des del punt
de vista de la fiabilitat física
(redundància) i de la protecció davant d’atacs.
La idea principal que hi ha
darrere d’aquest plantejament
de Seguretat-Integritat-Confidencialitat-Robustesa (SICR)
és la de tractar d’equilibrar
aquests quatre atributs en l’entorn d’un disseny de TIC específic. Efectivament, un disseny
descompensat pot no ser desitjat i no serveix de res un disseny molt robust si les dades
poden sofrir una pèrdua considerable d’integritat o privacitat. Per tant, s’han de tenir en
consideració tots i cada un
dels quatre paràmetres anteriors per obtenir un sistema
fiable i segur des de totes les
perspectives possibles.
De manera específica, les xarxes han de protegir-se contra
fallades eventuals i contra
atacs intencionats.
4.3.3.1. Seguretat (S)
Hi ha diferents tecnologies
bàsiques sovint recomanades
per assegurar i protegir xarxes
de comunicacions. Són les presentades a continuació.
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a) Mecanismes locals
Consola: La majoria de dispositius permeten connexions locals utilitzant un terminal de consola. Llevat que
aquest mecanisme sigui restringit, ha de protegir mitjançant una contrasenya
segura. Alguns dispositius
permeten disposar de diferents nivells de privilegi.
ACL (Access List): Permeten filtratge sense memòria en l’àmbit Ethernet o IP; tant l’origen
com el destí.
IEEE 802.1x: Permet autenticació en l’àmbit Ethernet. Normalment s’utilitza un servidor
autenticador central.

–124–

Tempestes de broadcast: Els
bucles en l’àmbit Ethernet són
probables quan s’utilitzen xarxes amb spanning tree. Es
poden prevenir mitjançant tècniques específiques. També és
possible i aconsellable el filtratge de broadcast mitjançant
la inserció d’equips del tipus
routers i firewalls que addicionalment poden ser configurats
per detectar i prevenir tempestes de broadcast induïdes maliciosament.
b) Mecanismes basats en dominis
Les tecnologies següents es
poden utilitzar per aïllar diferents dominis en una xarxa.
NAT (Network Address Translation): Traductor d’adreces
de xarxes que permet mantenir una traducció entre dos
dominis diferents d’una xarxa. Resulta útil quan es
requereix tenir espais d’adreces privats en una xarxa d’àrea local. La xarxa privada
pot utilitzar adreces privades
no visibles des de la xarxa
d’àrea estesa. Regles específiques defineixen que les adreces privades són visibles des
de l’exterior.

Des d’un punt de vista tècnic, qualsevol especificació correcta d’un sistema segur i fiable
s’ha de concentrar a analitzar i organitzar
les tecnologies més adequades destinades a
obtenir sistemes d’informació i comunicacions més fiables i segurs.
VPN (Virtual Private Networks):
Xarxes privades virtuals que
permeten establir enllaços
punt a punt, o punt-multipunt
freqüentment per tal d’interconnectar diferents xarxes
segures a través d’un segment
de xarxa intrínsecament insegur (típicament Internet o
alguna subscripció a través de
terceres parts).
c) Mecanismes basats en xarxa
Prenent en consideració una
xarxa, és convenient ser
capaços de mantenir el trànsit
de diferents serveis completament separat. És possible disposar de diferents xarxes virtuals utilitzant una mateixa
infraestructura física. Per això,
dispositius que pertanyen a
serveis crítics o serveis amb
nivells més alts de seguretat
no són accessibles, en cap cas,
des d’altres serveis amb nivells
de seguretat més baixos.
VLAN (Virtual Local Area Network): Permet disposar de
diverses xarxes virtuals o lògiques en una sola xarxa o infraestructura física.
VRF (Virtual Routing and Forwarding): És l’equivalent nivell IP.
Serveis d’autenticació distribuïts: En una xarxa complexa,
pot ser complicat mantenir les
credencials dels diferents
usuaris localment. Per això és
recomanable mantenir totes
les credencials en una base de
dades centralitzada en un o
alguns servidors convenientment connectats a la xarxa.
D’aquesta manera, tots els dispositius poden obtenir les cre-

dencials d’entrada d’aquestes
bases de dades.
d) Firewalls
Els tallafocs són, possiblement,
els dispositius més populars
utilitzats per aïllar diferents
dominis de seguretat. Actuen
com una mena de barrera entre
diferents zones de seguretat
que en permet o en prohibeix
l’accés, depenent d’un conjunt
de regles preprogramades.
Packet filters: Basats a inspeccionar el contingut de missatges individuals i no pas la conversa completa; bàsicament,
adreces d’origen i de destinació i número de port i protocol. Resulten útils com a escut
principal contra atacs innocents, però resulten insuficients contra atacs malintencionats.
Transport layer filters: Tenen en
compte si un missatge pertany
a una determinada conversa,
per la qual cosa són capaços
d’aportar un nivell de protecció
més elevat. Encara que també
poden resultar insuficients
davant d’atacs deliberats.
Nivell d’aplicació: Actuar a
aquest nivell és bo i necessari
avui en dia, especialment pel
que fa a interconnexions a través d’Internet on els atacs deliberats poden ser freqüents. En
aquest cas, el firewall entén el
diàleg buscant patrons preconfigurats.
4.3.3.2. Integritat (I)
En un primer nivell, la integritat de la informació s’aconse-
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gueix proveint els protocols de
distàncies de Hamming elevades (nombre de bits que han
de canviar en un missatge sense que es detecti error). A tall
d’exemple, els missatges d’Ethernet mantenen una distància de Hamming de 5 per missatges inferiors a 1.500 bytes.
Es poden aplicar mecanismes
més sofisticats per tal d’assegurar la integritat de volums
de dades més grans com ara
signatures digitals. Exemples
comuns d’aquests mètodes són
SHA-2 o SHA-3. SHA-1 i MD5
no són recomanables i es consideren vulnerables des del
2001 i el 2005, respectivament.
4.3.3.3. Confidencialitat (C)
Els mecanismes comuns d’encriptació inclouen Triple-DES,
AES i RC4. Normalment,
aquests mecanismes d’encriptació utilitzen una clau pública
per tal d’acordar el mecanisme
d’encriptació. S’utilitzen certificats electrònics per verificar
que la clau pública pertany a
una determinada persona o
organització. Els certificats es
poden obtenir de diferents
autoritats certificadores (CA).
4.3.3.4. Robustesa (R)
Hi ha diversos mecanismes
que garanteixen la robustesa
de la xarxa i dels sistemes d’informació.
a) Redundància de dispositius
Disposar d’equips en configuració redundant es fa imprescindible en aquells casos en
què la fallada en un equip
compromet serveis crítics de la
xarxa.
b) Redundància de xarxa
Alguns protocols permeten
redundància pel que fa a la
xarxa. Depenent dels requeriments de temps de commuta-

Disposar d'equips en configuració redundant es fa imprescindible en aquells casos
en què la fallada en un equip compromet
serveis crítics de la xarxa.
ció, s’haurà de triar el que
sigui més adequat. Hi ha solucions diverses: des de protocols lents de routing, passant
per mecanismes més ràpids
com RSTP o FRR, fins a protocols amb temps de recuperació
zero com PRP o HSR.
c) Fonts d’alimentació
Les fonts d’alimentació doblades poden resultar obligatòries
en alguns casos, especialment
en infraestructures crítiques.
Per tal de dimensionar els
requeriments, és important
considerar la possible durada
d’una fallada d’alimentació i,
sobretot, la possibilitat de
monitorar l’estat de les bateries.
d) Acords de nivell de servei
amb terceres parts
En el cas d’utilitzar infraestructura d’operadors públics
de telecomunicacions, la disponibilitat dels sistemes s’ha
d’enrobustir mitjançant acords
de servei adequats amb els
operadors utilitzats. Aquests
acords han d’incloure clàusules específiques sobre disponibilitat, facilitat de manteniment, seguretat, integritat,
confidencialitat i robustesa.
En algun cas pot ser necessària o convenient una auditoria
externa.
e) Cicle de vida
El cicle de vida dels diferents
dispositius utilitzats no és un
punt menyspreable. Malgrat
que no estigui relacionat directament amb l’objectiu d’aquest
article, és important tenir en
compte que el nombre de dispositius d’un sistema es pot

incrementar en gran mesura
durant els pròxims anys. Un
dispositiu amb un temps mitjà
entre fallades baix comportarà
molt probablement una baixa
disponibilitat, a part d’uns costos operacionals alts.
Els estàndards actuals requereixen una disponibilitat per a
infraestructures crítiques no
inferior a 99,98%. Depenent
del nombre de subsistemes
subsidiaris, aquest valor pot
ampliar-se fins a 99,999% en
alguns casos.
4.3.4. Conclusions
La seguretat i fiabilitat dels sistemes de comunicacions requeriran, en el futur, consideracions i dissenys integrals i
curosos. En aquest capítol es
proposen dues metodologies o
recomanacions molt concretes
basades en experiències sobre
bones pràctiques pel que fa a
la gestió del risc i la seguretat
en xarxes de comunicacions.
La primera consisteix en una
metodologia concreta basada
en tres passos necessaris per
construir un sistema segur de
manera integral. Es tracta de
definir la política de seguretat,
l’arquitectura necessària i una
implementació concreta que
materialitzi les dues anteriors.
Amb referència a la segona,
cal prendre en consideració
l’equilibri entre quatre paràmetres bàsics: la seguretat (S),
la integritat (I), la confidencialitat (C) i la robustesa (R);
per això l’anomenem metodologia SICR.
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4.4.
Risc en l’àmbit portuari
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Actualment és el cap de Seguretat Operativa del Port de Barcelona; la seva trajectòria anteriorment ha ocupat diferents càrrecs dins del cos de
Policia/Mossos d'Esquadra (agent,
caporal, sergent, sotsinspector, inspector intendent i comissari) i ha estat
condecorat dues vegades amb la
medalla al mèrit policial en la categoria
de plata. És coordinador de l'Àrea dels
World Police and Fire Games i president de l'Associació Professional de l'Escala Superior de Mossos d'Esquadra
(APESME). Ha impartit nombrosos cursos i ponències i ha comparegut diverses vegades en mitjans de comunicació, televisió i ràdio.

Llicenciat en Ciències Químiques per la
Universitat de Barcelona (UB) i màster
en Enginyeria Mediambiental per la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), actualment és el cap del Departament de Seguretat Industrial i Medi
Ambient de l'Autoritat Portuària de
Barcelona. Amb anterioritat ha estat el
cap de la Unitat de Seguretat de l'Hospital General de la Vall d'Hebron, cap de
Seguretat i Medi Ambient de Sandoz
Productos Químicos, SA i Inspector químic de la Divisió REDWOOD (SGS) en el
Port de Barcelona.

4.4.1. Introducció
Port m 1 NÀUT/OBR PÚBL 1
Abric natural o artificial en
una costa o a la riba d’un riu,
en el qual, ultra romandre-hi
segurs els vaixells, hom pot
efectuar les operacions d’embarcament i desembarcament
de persones i mercaderies.
(Font: Gran diccionari de la
llengua catalana)
La definició mateix de la
paraula port ja inclou el concepte de seguretat, atès que
els ports no són més que unes
aigües abrigades, naturalment
o artificialment, que permeten
l’estada, el refugi i la càrrega o
la descàrrega de mercaderies i
persones, davant de riscos
naturals com poden ser els
temporals de mar o de vent. A
mesura que la societat ha anat
avançant, els ports han anat
creixent tenint en compte que
el 80% de les mercaderies que
consumim i produïm passen
per les terminals portuàries, i
això ha ampliat el nombre i els
tipus de riscos que hem de
gestionar.
La implementació de mesures,
sistemes i models de seguretat
en els ports s’ha desenvolupat
a mesura que han augmentat
els riscos, les amenaces, els
atemptats i les pors a nous
desastres que poden afectar
les persones i les infraestructures portuàries.
Aquesta és una constant que
es repeteix en cada desastre;
només cal recordar com es van

BLOC 2.qxd

30/10/12

17:00

Página 127

INNOVACIÓ EN LA SEGURETAT DE LES INFRAESTRUCTURES I LA TECNOLOGIA

incrementar les mesures de
seguretat dels vaixells després
de l’enfonsament del Titanic el
1912 amb la primera Convenció Internacional SOLAS
(International Convention for
the Safety of Life at Sea). Un
altre cas significatiu van ser les
normes de seguretat industrial
de caràcter europeu conegudes com a directives Seveso II,
que es van aprovar després de
l’accident que va patir una
indústria química l’any 1976 a
Seveso, municipi situat al nord
de Milà, i que van endegar les
mesures per a la prevenció
d’accidents majors a la indústria química principalment.
Aquests casos es podrien classificar com a accidents derivats de riscos tecnològics, en
què podríem encabir també
els riscos ambientals i els derivats de la manipulació de mercaderies perilloses.
Fins a l’any 2001 en què es
van perpetrar els atemptats a
les Torres Bessones a la ciutat
de Nova York, la seguretat que
s’oferia als ports amb relació
als riscos antisocials estava
més lligada al control de les
mercaderies per evitar robatoris que a una demanda dels
governs per salvaguardar la
seguretat dels ciutadans.
Després dels esmentats atacs
de l’11 de setembre del 2001
als Estats Units, es va incorporar un nou capítol a la Convenció Internacional SOLAS
per adaptar aquesta regulació
als nous requeriments de
seguretat que afecten tant els
vaixells com les operacions
d’embarcament.
Tenint en compte la importància d’aquest capítol i les seqüeles que havien deixat els
atemptats de l’11 de setembre,
es va efectuar una esmena
mitjançant un nou codi normatiu internacional d’actuació
anomenat ISPS (International

Fins a l’any 2001 en què es van perpetrar
els atemptats a les Torres Bessones a la ciutat de Nova York, la seguretat que s’oferia
als ports amb relació als riscos antisocials
estava més lligada al control de les mercaderies per evitar robatoris que a una
demanda dels governs per salvaguardar la
seguretat dels ciutadans.
Ship and Port Facility Security
Code) que es va publicar el
desembre del 2002, però que
va donar marge fins a l’1 de
juliol del 2004 per a la seva
aplicació i entrada en vigor.
Els aspectes més fonamentals
d’aquesta regulació es concreten en unes mesures que cal
implantar als vaixells i als
ports:
p Requeriments amb relació als vaixells:
– Oficial de seguretat del vaixell
– Plans de seguretat del vaixell
– Oficial de seguretat de la
companyia
p Requeriments per a les
instal·lacions portuàries:
– Oficials de seguretat de
cada instal·lació portuària
– Plans de seguretat de cada
instal·lació portuària
– Determinats equips de
seguretat per a les
instal·lacions
4.4.2. L’organització de la seguretat al port de Barcelona
Pel que fa a l’organització de
la seguretat, des de l’any 1996
i seguint els models anglosaxons sobre la concepció de la
seguretat, l’Autoritat Portuària
de Barcelona (APB) diferencia
les funcions que es desprenen
dels termes safety i security.
Així, l’APB disposa de dos
departaments que depenen de
la Subdirecció General d’Ex-

plotació i Planificació Portuària per tractar cada un d’aquests àmbits:
p Seguretat Industrial i Medi
Ambient (safety)
p Seguretat Operativa (security)
En aquells anys, el port ja oferia a les companyies de creuers
uns estàndards de seguretat
molt superiors als que presentaven altres ports, per la qual
cosa esdevenia un port de
referència del Mediterrani.
No hi ha cap dubte que aquest
va ser un punt clau que va
facilitar el creixement exponencial dels passatgers de
creuers al port de Barcelona,
que ha passat dels 200.000
creueristes anuals el 1992 als
2.600.000 que es comptabilitzen actualment. A més, aquesta tendència es manté clarament a l’alça. Però Barcelona
no s’ha convertit únicament en
un port on transiten molts
creueristes, sinó que, a més,
ha esdevingut un port base,
cosa que significa que tant els
passatgers com les tripulacions inicien i acaben les seves
travessies en aquesta ciutat i
l’abastament dels creuers també es fa des d’aquest port.
Aquesta circumstància, la de
port base, té un impacte
econòmic significatiu per al
nostre país, força diferenciat
del que seria un port de trànsit, i, a més, el situa en el quart
port en l’àmbit mundial en
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Figura 1. Imatges de vehicles adquirits per l’Autoritat Portuària de Barcelona.
Font: Autoritat Portuària de Barcelona.
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aquesta modalitat, únicament
superat per Miami, Everglades
i Canaveral.
Cal tenir en compte que el
percentatge més alt d’usuaris
dels creuers són d’origen
nord-americà i, en segon terme, britànics. Tant els uns
com els altres han sofert en
els darrers anys importants
atemptats en els seus respectius països, per la qual cosa
els nivells d’exigència dels
seus governs i de les seves
companyies de creuers són
força alts. Aquest fet converteix aquest port en un lloc en
constant auditoria.
4.4.3. La gestió de riscos tecnològics: el cas de les mercaderies perilloses
Els principals riscos tecnològics que es poden produir en
l’àmbit portuari són els derivats de la manipulació de mercaderies perilloses tant en contenidors com a granel. La mit-

jana de les mercaderies classificades com a perilloses respecte al tràfic total del port de
Barcelona sol oscil·lar entre el
25% i el 30%, i en la seva
majoria són càrregues i descàrregues de productes a granel,
com és el cas del gas natural
liquat (GNL), el gasoil, les
benzines i la resta de derivats
del petroli i productes refinats.
El transport de mercaderies
perilloses per via marítima està
regulat pel codi IMDG (International Maritime Dangerous
Goods Code) que té caràcter
internacional i està publicat i
establert per l’IMO (International Maritime Organization),
que és un organisme depenent
de l’ONU. En l’àmbit estatal, la
regulació ve donada pel Reial
decret 145/89 pel qual s’aprova el Reglament d’admissió,
manipulació i emmagatzematge de mercaderies perilloses
als ports, que és competent als
ports d’interès general de l’Estat.

L’objectiu final d’aquestes
regulacions és que les mercaderies es carreguin en condicions segures durant la manipulació portuària i el transit
marítim. Per això és molt
important assegurar i controlar els aspectes d’envasatge,
etiquetatge, documentació de
seguretat i compatibilitat de
les diferents substàncies. Per
garantir aquesta seguretat,
totes les operacions de mercaderies perilloses, siguin exportacions, importacions o transbordaments, han de ser prèviament autoritzades per l’Autoritat Portuària i la Capitania
Marítima. L’ordre de magnitud
d’aquest procediment és d’unes 90.000 sol·licituds a l’any,
que són analitzades pels
departaments tècnics d’ambdues institucions i resoltes en
un termini de vint-i-quatre
hores, gràcies a les aplicacions
informàtiques que suporten el
procés i permeten que es resolguin i es comuniquin amb
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Figura 2. Esquema d’activació del Pla d’autoprotecció del port.
Font: Autoritat Portuària de Barcelona.
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eficàcia. Actualment, la totalitat de les notificacions es reben
telemàticament i les resolucions que s’envien a les terminals i als agents consignataris
implicats també es fan per via
telemàtica o per correu
electrònic. Del total de sol·licituds es generen un 3% d’autoritzacions amb condicionants
específics en funció del grau de
risc de la mercaderia implicada. Aquests condicionants que
s’apliquen als productes amb
més risc poden ser:
De tipus físic, perquè limiten
l’operació demanada a una
zona específica del port que
tingui les característiques de
distàncies necessàries en funció dels riscos associats a l’operació.
De tipus logístic, perquè demana que el temps de residència
de la mercaderia al moll sigui
el mínim possible i exigeix que
la manipulació, en el cas dels

contenidors, es faci directament del vaixell al camió i que
aquest surti immediatament
de la terminal.
De tipus preventiu, perquè
demana que durant l’operació
hi siguin presents el Grup de
Prevenció de Risc (GPR) de
l’Autoritat Portuària de Barcelona, format per personal especialment entrenat del Cos de
Bombers de Barcelona. Aquest
Grup va ser creat l’any 1995
gràcies a l’establiment d’un
conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona i
l’APB.
D’altres tipus, com poden ser la
presència de remolcadors durant l’operació per garantir la
sortida immediata del vaixell
en cas necessari, la limitació de
treballs a hores diürnes, etc.
La signatura de l’esmentat conveni de col·laboració va ser l’inici d’una relació tècnica i de

freqüència diària entre els serveis tècnics del port i el Cos de
Bombers de Barcelona. L’abast
del conveni incloïa que, d’una
banda, Bombers de Barcelona
es feia càrrec dels serveis de
prevenció, extinció i salvament
dins de la zona de servei del
port i, d’altra banda, l’APB es
comprometia a adquirir els
materials i vehicles necessaris
per desenvolupar les tasques
específiques de la zona portuària. Tanmateix, hi són incloses
les despeses derivades de la
formació del personal de Bombers pel que fa a la lluita contra incendis en vaixells, les
actuacions en serveis relacionats amb mercaderies perilloses i qualsevol activitat de formació vinculada a la zona portuària.
Un resultat intangible i, alhora,
molt important per a la seguretat del port és el gran coneixement del territori, les empreses
i les persones adquirit pels
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Bombers de Barcelona durant
aquest període de funcionament del conveni. Un dels
punts clau ha estat la interrelació entre els processos d’autorització de mercaderies perilloses i la presència del Grup de
Prevenció de Risc durant les
operacions. De mitjana hi ha
cinc-centes operacions a l’any
en les quals es posa aquesta
interrelació com a condició, i
això implica que des de la terminal que fa l’operació s’ha de
demanar la intervenció del
GPR per mitjà del centre de
control de la Policia Portuària,
i seguint els mateixos protocols
que per a qualsevol altre cas
d’aquestes característiques.
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4.4.4. La gestió de riscos naturals: els avisos de temporal
Hem dit al començament que
la funció primària dels ports és
oferir abric davant dels fenòmens naturals als vaixells que
s’hi refugien. La tecnologia
dels elements de mesura, com
ara les xarxes de boies i el disseny de models meteorològics
específics per als ports, ha
permès que la gestió de les
mesures preventives davant
dels temporals de vent i marítims hagi avançat molt en els
darrers anys. En aquest sentit,
els plans d’avisos a les empreses del port es generen amb
setanta-dues hores d’antelació,
cosa que permet prendre les
mesures preventives i de protecció adequades, i es confir-

men via SMS a les diferents
terminals, empreses i altres
agents portuaris vint-i-quatre
hores abans. El Sistema Autònom de Predicció d’Onatge
(SAPO) és un servei que permet obtenir la predicció local
d’onatge amb una antelació de
setanta-dues hores considerant
les transformacions induïdes
per la línia de costa i la plataforma continental. Amb aquestes dades es calculen els possibles ultrapassaments dels dics i
si aquests valors superen els
límits de seguretat específics
per a cada dic, aleshores es
posen en marxa les mesures de
protecció com poden ser el tancament al públic de determinades àrees o el canvi d’atracada
dels vaixells de les zones de
risc, entre altres mesures.
Tot el sistema de detecció de
riscos i d’activació de les
accions corresponents en cas
d’emergència està basat en els
tres centres de control portuaris que funcionen vint-i-quatre
hores al dia durant tot l’any, i
que són els següents:
1. El centre de control de la
Policia Portuària que gestiona les incidències de la
zona de servei terrestre del
port.
2. El Centre Regional de
Coordinació i Salvament
de SASEMAR que en el seu
dia a dia dóna servei als

vaixells que naveguen per
les aigües exteriors.
3. La torre de control portuària on s’ubiquen els pràctics i des d’on es gestiona el
tràfic marítim interior del
port.
Qualsevol d’aquests tres centres pot rebre els avisos de
qualsevol tipus d’alarma i
comunicar-ho al centre que li
correspongui. En cas d’activació del Pla d’autoprotecció del
port (PAU), tots tres centres
queden coordinats i depenen
de la Direcció de l’emergència,
com es pot veure a la figura 2.
4.4.5. Conclusió
Per concloure, podríem dir
que els riscos en l’entorn portuari han anat canviant amb
el temps i amb l’evolució
mateix de la societat. Als riscos naturals, que van ser l’origen dels ports, s’hi han d’afegir els riscos tecnològics i
darrerament els antisocials
derivats d’actes terroristes.
Tanmateix, l’ús de les noves
tecnologies i dels equips de
control i d’intervenció adients
fan que la gestió d’aquests riscos sigui l’adequada per compatibilitzar la seva existència
amb el normal desenvolupament del tràfic de mercaderies i passatge, que són la
principal funció econòmica
dels ports amb gran repercussió sobre les àrees veïnes.
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La innovació social
i el risc de ruptura social

Albert Serra

Roger Sunyer

Professor d'ESADE des de 1999 i, actualment, director de l'Institut de Governança i Direcció Pública d'ESADE, ha
estat vinculat principalment al sector
públic i al sector no lucratiu,encara que
també ha desenvolupat activitats
empresarials. Ha estat gerent del Sector de Benestar Social de l'Ajuntament
de Barcelona; gerent de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona;
director general d'INITS, SA de Consultors; gerent dels Col·legis Professionals
de Lletres i Ciències de Catalunya, i del
Col·legi Professional de Psicòlegs de
Catalunya, i gerent d'Avenç SA. També
ha desenvolupat treballs de consultoria per les principals administracions
públiques espanyoles i per a les Nacions Unides, el Banc Interamericà de
Desenvolupament i la Unió Europea.

Llicenciat en Ciències Polítiques i en
Sociologia per la Universitat Autònoma
de Barcelona, Programa de Direcció
d'Empreses Cooperatives per ESADE, va
fundar i codirigir la revista Àmbits de
Política i Societat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, impulsor
de la introducció de la Banca ètica i els
microcrèdits a Catalunya amb la creació i codirecció de FETS-Finançament
Ètic i Solidari.

És director de BoraKasi, SA, Consultors
en Gestió Pública. També és membre
del Consell Assessor del Programa d'Atenció a la Dependència de la Generalitat de Catalunya. És autor de diverses
publicacions, entre les quals destaquen: 'Impacte de l'ampliació de la
Unió Europea a la Societat'; 'Model per
a la gestió del programa de serveis d'atenció domiciliària municipals'; 'Món
local i diversitat'; 'El màrqueting de serveis i la gestió pública'; 'La gestió dels
serveis socials locals. Manual Bàsic de
referència ';' Anàlisi de polítiques locals
de benestar: el cas de Barcelona'; 'Els
serveis a les persones';'Dimensió i
estructura del sector cultural a Barcelona'; 'Les services publiques en Espagne';
'Applicabilità del màrqueting dei servizi alla gestioni pubblica'; 'La gestió
transversal: expectatives i resultats'.

Actualment complementa activitats
formatives, com la coordinació del
mòdul de "la nova economia urbana,
del Màster Gestió de la Ciutat de la
UOC, amb la investigació en l'àmbit de
la gestió pública com col·laborador
acadèmic de l'Institut de Governança i
Direcció Pública d'ESADE i com a consultor a BoraKasi SA Consultors en Gestió Pública.

Per la Unió Europea, la innovació social “consisteix a trobar noves formes de satisfer
les necessitats socials que no
estan adequadament cobertes
pel mercat o el sector públic
(...), o de produir els canvis de
comportament necessaris per
resoldre els grans reptes de la
societat (...), capacitant els
ciutadans i generant noves
relacions socials i nous models
de col·laboració. Són, per tant,
a la vegada innovadores per si
mateixes i útils per capacitar
la societat a innovar (...)”
(Comissió Europea: Unió per
la Innovació, 06/10/2010). La
innovació social va associada,
doncs, tant amb la voluntat i
capacitat de crear en un
moment donat, com amb la
generació de les condicions
perquè aquesta creativitat
aflori en un moment posterior.
Per tant, en primera instància
caldrà situar el context actual,
ja sigui per conèixer l’escenari
on aquesta innovació social
s’ha de produir, o bé per identificar les estratègies necessàries perquè aquesta es produeixi en un futur no excessivament llunyà i pugui contribuir a satisfer les necessitats
socials. Després, encara que
sigui de manera molt sintètica,
esbossarem els elements característics d’aquest escenari.
5.1.1. La crisi i la seva dimensió
Durant els últims anys hi ha
hagut tres crisis importants: la
dels anys vuitanta, la dels
noranta i la del 2008. Estem
vivint el període més crític des
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Figura 1. Taxa d’atur a la zona euro (%).
Font: Comissió Europea.
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de fa trenta-cinc o quaranta
anys. La primera característica
de l’actual crisi és que en els
últims deu anys hem tingut un
alt nivell de creixement i la
caiguda ha estat molt forta. I
ho ha estat, senzillament, perquè estàvem molt amunt. Una
segona característica, en el cas
espanyol, fa referència a l’ocupació: les taxes d’atur dels
anys 2008 i 2009 a Europa
van continuar pujant i les d’Espanya es van mantenir en el
llindar més elevat en ambdós
períodes. De fet, pràcticament
van doblar les de qualsevol
altre país europeu. En aquest
sentit, cal subratllar la peculiaritat del nostre sistema productiu de convertir amb facilitat les crisis en atur, tema relacionat, d’altra banda, amb el
debat encara no resolt sobre el
mercat laboral. Podem constatar, en aquesta línia, algunes
dades angoixants: l’any 2009,
la destrucció de llocs de treball
era d’1.800.000 i avui ja som
en els dos milions. Del total de
persones que van entrar a l’atur, pràcticament el 70%
tenien entre 20 i 34 anys i eren
dones i immigrants.
Això no obstant, les dades d’atur amaguen algunes trampes:

La innovació social va associada tant amb la
voluntat i capacitat de crear en un moment
donat, com amb la generació de les condicions perquè aquesta creativitat aflori en un
moment posterior.
no inclouen, per exemple, les
jubilacions anticipades; és a
dir, la gent que ha anat a parar
al sistema de pensions i no a
l’atur. Tampoc mostren que
l’impacte de l’atur ha recaigut,
principalment, sobre els assalariats temporals. De fet, aquella idea segons la qual el contracte temporal portava a l’indefinit ha resultat, finalment,
una fal·làcia: el temporal porta al temporal i aquest a l’atur,
i l’indefinit és molt car i es
queda allà on estava. Durant
aquests anys, doncs, hem
assistit a un procés progressiu
d’expulsió dels joves del mercat de treball. Que hi hagi
tants joves sense feina és, probablement, un dels grans reptes socials i econòmics que ha
de solucionar el país.
El sector públic va generar,
durant els anys previs a la crisi, un increment de recaptació
que va permetre un increment
de la despesa pública i que ha

portat, alhora, al fet que un
país com Espanya arribés a
xifres desconcertants de creixement. Hi ha, per tant,
alguns factors socioeconòmics
que ens haurien de preocupar:
si el nostre sistema productiu
és competitiu, si és sostenible,
si el grau de renda per càpita
es correspon al nivell de competitivitat, etc. Aquests aspectes estan estretament vinculats
a l’educació i a la capacitat de
generar capital social. Un altre
factor important és el cultural:
cal analitzar el comportament
que ens ha fet perdre absolutament els papers. De fet, els
cicles econòmics formen part
de la naturalesa del sistema
econòmic i productiu; sempre
se surt de les crisis. Però, des
del punt de vista social, ens
haurien de preocupar els
patrons culturals que han portat la societat a viure de manera descontrolada durant els
últims trenta anys. El creixement espanyol hauria de ser
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d’un PIB del 2% o 3% anual
que anés creixent de manera
sostinguda. En canvi, en el
nostre país s’ha valorat més el
creixement ràpid i desenfrenat. Aquestes ximpleries s’han
d’acabar, sobretot des del vessant educatiu, en què cal canviar el sistema de capacitació
dels ciutadans per accedir al
mercat de treball, la socialització i el desenvolupament personal.
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5.1.2. Impactes en l’estat del
benestar
Per analitzar l’impacte de la
crisi sobre l’estat del benestar
cal fer una mirada històrica. A
Espanya, els anys gloriosos
són a partir del 1975, quan va
morir Franco. El 1978 va
guanyar Margaret Thatcher a
Anglaterra i el 1979 ho va fer
Ronald Reagan als Estats
Units. En aquells moments, el
debat girava entorn de la relació mercat-estat. Del 1975 al
2005 es va produir la victòria
aclaparadora del mercat sobre
l’estat, sobretot a l’Europa de
l’Est i a Sud-Amèrica, on es va
imposar el domini ideològic
del mercat, mentre que a
Europa es va mantenir el
domini de l’estat. La hipòtesi
de fons de la primera opció
era que el mercat no necessitava l’estat ja que el primer s’autoregulava. La crisi del 2005,
2006 i 2007 ha demostrat,
tanmateix, que aquesta hipòtesi era falsa: el mercat no és
capaç d’autoregular-se perquè
té una orientació congènita al
benefici i no pot evitar situacions de recerca de benefici a

curt termini. De tota manera,
comparar és bo. Mercats com
els del sud-est asiàtic que semblen profundament capitalistes, ho són molt poc: Singapur, per exemple, no és un
mercat sinó una ciutat-estat. A
la Xina és l’estat qui marca el
ritme del desenvolupament
econòmic, i no pas a l’inrevés.
A l’Índia, els britànics hi van
deixar una administració
pública molt forta. On hi ha
hagut moments de gran domini del mercat, aleshores? A
l’Amèrica Llatina i a l’Àfrica.
Diguin el que diguin els altaveus públics, ens hem de
convèncer que sense un bon
estat no hi ha un bon mercat.
Dir que Estats Units és un estat
feble ens sembla totalment
inoportú. Ara caldrà veure què
passarà en la nova etapa. El
mercat mateix està dient que
la regulació de l’estat és
necessària per fer que els mercats funcionin adequadament,
per a la prestació de serveis
públics o per a la garantia de
la igualtat dels ciutadans. El
debat sobre si només estat o
només mercat s’ha acabat.
Les preguntes que se’n deriven
són: sabem que el mercat sap
aprofitar les seves oportunitats, però l’estat sabrà fer-ho?
El nostre sistema de gestió
públic estarà a l’altura de les
circumstàncies? Mai es tenen
els recursos que es volen ni els
que es necessiten. Aleshores,
les preguntes que cal plantejar
són: tenim la política que
necessitem? Tenim la gestió

El mercat mateix està dient que la regulació
de l'estat és necessària per fer que els mercats funcionin adequadament, per a la prestació de serveis públics o per a la garantia
de la igualtat dels ciutadans. El debat sobre
si només estat o només mercat s'ha acabat.

pública que necessitem? Tenim les capacitats tècniques i
científiques que necessitem
en els sistemes públics per fer
la feina amb el nivell
d’excel·lència adequat? I amb
quins recursos ho podem fer?
El problema no són els recursos, sinó la capacitat d’utilitzar-los bé i de treure’n el
màxim rendiment. I aquest és
un canvi de mentalitat necessari en el sector públic. L’exemple clar és el de la Llei de
la dependència: hagués estat
impossible que el sistema
públic hagués gastat correctament el volum de recursos —
15.000 milions d’euros— que
estava previst abocar al sistema de dependència entre el
2005 i el 2008.
5.1.3. El model d’estat del
benestar
Cal reflexionar sobre els riscos
de desenvolupament espontani del model de benestar per
la via de la gratuïtat i de la
inexistència del cost dels serveis. Des de la política s’ha
comès un gran error: les
expectatives de gestió estan
dissociades de l’oferta real de
serveis. En altres paraules:
s’han generat moltes expectatives sense garanties de poderles satisfer. Això té una conseqüència desencisadora: d’una
banda, el sistema de servei
públic és molt superior al dels
anys setanta i vuitanta però,
paradoxalment, la societat no
n’està satisfeta. En aquests
moments l’estat i les administracions públiques no tenen
prou solvència i fiabilitat
davant del ciutadà per tenir
legitimitat per augmentar els
impostos. En canvi, a Suècia
no tenen cap problema perquè
els impostos augmentin tot i
estar 15 punts per sobre d’Espanya en pressió fiscal; simplement, veuen com el seu
estat de benestar funciona.
L’estat del benestar espanyol
s’ha construït amb un incre-
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ment importantíssim d’ingressos públics i, al mateix temps,
amb un constant dèficit, en
algunes ocasions de més de 10
punts. L’explosió financera de
principis del segle XXI va permetre equilibrar els ingressos i
el dèficit i arribar fins al
superàvit pressupostari durant
deu anys. El 2007 va tenir un
valor de 23.000 milions d’euros.
El 2008 el dèficit acumulat
en un sol any va ser de
60.000 milions d’euros i en
els pròxims anys es preveu
que s’incrementi. Això significa el “risc país”: la perspectiva que tenen els mercats és
que en els propers anys
Espanya pot arribar a acumular dèficits de 300 mil o 400
mil milions d’euros si no
redueix la despesa pública,
perquè no serà capaç d’igualar el nivell d’ingressos. Una
altra contradicció del nostre
país són les despeses en salaris en el sector públic. L’únic
país europeu que entre el
2000 i el 2008 va pujar el
salari públic va ser Espanya.
Les hores treballades en el
sector públic són 32 de mitjana, al costat de les 37 d’Alemanya, les 39 de Grècia o les
37,5 de Suècia. El sistema
públic espanyol és, conseqüentment, molt improductiu, des del punt de vista de
l’eficiència del treball. Un
element clau és la pressió fiscal que sosté l’estat del
benestar: Espanya i Irlanda
estan per sota del 40%; no hi
ha cap més país europeu amb
aquest nivell. Models d’estat
del benestar com Suècia i
Dinamarca tenen una pressió
fiscal d’entre el 52% i el 55%
sobre el PIB. És impossible
aconseguir un 21% d’atenció
domiciliària com a Dinamarca amb un 37% de pressió
fiscal. Als Estats Units, la
pressió fiscal és del 36% i no
tenen estat del benestar.

L'estat del benestar és servei públic contra
sistema tributari. Actualment, l'oferta de
serveis és totalment desproporcionada respecte al sistema tributari que la financia.
L’estat del benestar és servei
públic contra sistema tributari.
Els gestors del sistema públic
tenen una tendència a visualitzar només el costat de l’usuari,
però en definitiva el contribuent és l’usuari. Actualment,
l’oferta de serveis és totalment
desproporcionada respecte al
sistema tributari que la financia. Les solucions són: ajustar
els pressupostos; millorar la
productivitat, l’eficiència i l’efectivitat del sistema públic;
revisar la cartera de serveis;
revisar el sistema de finançament a través de més impostos
o copagament; limitar l’accés
al sistema públic; o suprimir el
dret a accedir al servei públic,
que voldria dir desmuntar l’estat del benestar. Així doncs,
per millorar el nostre sistema
públic en el marc de l’estat del
benestar, cal respondre aquestes preguntes clau: qui rep
què?, qui paga què? i qui fa
què? Estem fent allò que hem
de fer i de la millor manera?
Reben els serveis aquells que
els necessiten?
5.1.4. L’estat relacional com a
motor d’innovació social
El context on cal promoure la
innovació social, doncs, es caracteritza actualment pel seu
nivell d’incertesa elevat. D’entrada, pot semblar un escenari
difícil per promoure la innovació i, tanmateix, pot ser precisament el moment idoni per
augmentar la nostra capacitat
d’innovació social i millorar
molts aspectes que facin minvar el risc de ruptura social.
Som en aquell moment en què
no té sentit pensar en una
societat moderna, equilibrada,
estable i amb possibilitat de

ser sostenible socialment a
llarg termini sense mercat,
sense estat i sense societat
civil. La innovació social s’ha
de produir, per tant, en el
desenvolupament i l’aprofundiment de la interacció entre
aquests tres àmbits. Mercat,
estat i societat civil són tres
peces del sistema social i productiu modern que han de treballar conjuntament i que han
de conviure i aprofitar-se. De
la capacitat d’aprofitar sinergies en sortiran les possibilitats de contenir i reduir el risc
de ruptura social. En aquest
moment, l’estat relacional ja
és una necessitat indiscutible.
El dibuix dels tres àmbits
(societat civil, sector públic,
sector privat), amb connexions el més febles possibles i
sovint confrontades, està
donant pas a una xarxa interactiva i relacional, absolutament inextricable, on tothom
depèn de tothom. La interdependència s’ha convertit en la
peça clau per al desenvolupament de la innovació social. I
aixó cada vegada va a més: si
cada vegada és més necessari
que hi hagi més mercats regulats, atès que el principi
segons el qual “el mercat s’autoregula” ha fallat massa vegades, també ho és que el sector
públic no faci la seva feina sol,
actuant sense comptar amb les
empreses i la societat civil.
5.1.5. Desenvolupament del
sistema de serveis socials a
Catalunya
Si focalitzem la nostra atenció
a Catalunya, observarem com
en els darrers anys el sistema
de serveis socials ha viscut un
procés accelerat de creixement, a causa de l’aprovació,
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Els governs locals han d'orientar les seves estratègies a l'estimulació
i promoció de l'emprenedoria (serveis d'atenció a l'emprenedor;
suport legal, financer o en la creació d'empreses; viver/incubadores
d'empreses; participació en parcs tecnològics; formació; coaching;
mentoring, etc.) per aconseguir que cada cop més persones optin per
posar en marxa els seus propis projectes com a via de desenvolupament professional.
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d’una banda, de la nova Llei
de serveis socials de Catalunya i, d’altra banda, de la Llei
estatal de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a
la dependència, ambdues promulgades en un moment d’extrema i, pel que ara sabem,
fictícia etapa de gran bonança
econòmica. El desplegament
d’aquestes normatives ha suposat i està suposant un augment considerable de l’esforç
de gestió i d’assumpció de responsabilitats per part del món
local en l’àmbit de les polítiques de benestar social i, en
particular, dels serveis socials.
Aquest esforç s’ha vist acompanyat per creixents incerteses sobre el model i sobre les
condicions d’entorn en les
quals, finalment, es desenvoluparà el sistema de serveis
socials ja que l’experiència i
capacitat per gestionar el procés són força limitades. Cal
recordar que els serveis
socials són encara molt joves
en totes les seves dimensions
(experiència política, capacitat de gestió i solidesa tecnicocientífica) i són, també, l’únic subsistema de benestar
amb un fort component de
descentralització i d’implicació del govern local. Aquesta
especificitat aporta molt valor
al sistema, sobretot en termes
de proximitat i adaptabilitat a
les necessitats específiques de
cada territori i de cada persona usuària, però és també una
novetat en el nostre model
públic. La gestió descentralitzada aporta molt valor, però

també riscos i costos importants, especialment excessos
d’heterogeneïtat,
multiplicació de tasques, problemes
de dimensió i, tot plegat,
increment dels riscos de creació d’iniquitat territorial, especialment en un país amb un
mapa municipal caracteritzat
pel minifundisme corporatiu.
A aquest escenari prou difícil
s’afegeix ara un entorn extremadament complex. La crisi
econòmica, conjuntural però
amb forts components estructurals, fa preveure una etapa
difícil per a la inclusió i la
cohesió social i això significa
un fort creixement de pressió
de la demanda social sobre els
sistemes públics de seguretat
bàsica, entre ells els serveis
socials. Aquest increment de
demanda coincideix amb una
etapa que es caracteritza i es
caracteritzarà per fortes restriccions pressupostàries, i tot
plegat sobre un sistema encara força inexpert i insuficientment estructurat com per
poder donar respostes eficaces i eficients als reptes que se
li plantegen. Tot això fa pensar, doncs, que mai com ara
ha calgut fer un esforç d’innovació social, de cooperació,
d’adequació i de millora dels
serveis socials com el que cal
fer ara, i aquest pot ser el
millor moment per plantejarse un esforç de desenvolupament i adequació dels serveis
socials locals a l’altura de les
demandes socials que se li
plantegen.

5.1.6. Estratègies d’innovació
social i risc de ruptura social
El risc de ruptura social no es
resoldrà, però, només des de
l’àmbit dels serveis socials. Es
pot superar amb l’impuls d’estratègies de desenvolupament
econòmic sostenible, capaces
de mantenir la generació de
riquesa i la cohesió social com
a elements indissociables. Cal
impulsar un desenvolupament
sostenible entès en el sentit de
preservar el nivell de vida de
la comunitat i augmentar-lo, si
es pot, a través d’un procés de
desenvolupament humà i físic
basat en els principis d’equitat
i sostenibilitat.
La innovació social es produeix
en un entorn complex com el
que hem tractat d’esbossar.
Aquest entorn té diferents
peces organitzatives que poden permetre articular-la i concretar-la, de manera que totes
aquestes són imprescindibles
les unes amb les altres. Són
interdependents i gairebé diríem que com més interdependents, millor, perqué més s’enriqueixen mútuament i garanteixen l’aflorament de la creativitat i la conseqüent generació
de coneixement. La innovació
social és una estratègia permanent i tant les organitzacions
productives i generadores d’activitats, com el sector públic o
la mateixa societat civil, s’hi
han d’orientar. La innovació
com a idea base no és un producte que es troba en el mercat, sinó que correspon al
coneixement, la creativitat i el
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La riquesa i la diversitat cultural són imprescindibles per desenvolupar la creativitat en un territori determinat. És justament en els
espais de reflexió, de trobada i d’intercanvi que hi ha en un territori
i que es posen a disposició de la ciutadania, on neix la inspiració i
l’atmosfera adequada per a l’experimentació i la innovació.
compromís dels implicats en
els processos. Per garantir-ne
l’èxit, caldrà superar la por a
adoptar nous models i caldrà
impulsar estratègies innovadores en diversos àmbits, entre
les quals destaquen les següents.
En primer lloc, hi ha l’estratègia de l’emprenedoria, centrada en la creació d’ocupació i
de noves empreses en l’economia local. D’acord amb això,
una estratègia de desenvolupament territorial i infraestructures s’ha de complementar amb estratègies de desenvolupament empresarial. Per
això, és crucial promoure la
cultura de l’emprenedoria, que
es valori l’emprenedor, i sobretot es tracta d’aconseguir que
la societat generi més emprenedors. Sense deixar de banda
les polítiques de creació i manteniment d’ocupació —especialment en els segments de
població amb més dificultats—, els governs locals han
d’orientar les seves estratègies
a l’estimulació i promoció de
l’emprenedoria (serveis d’atenció a l’emprenedor; suport
legal, financer o en la creació
d’empreses; viver/incubadores
d’empreses; participació en
parcs tecnològics; formació;
coaching; mentoring, etc.) per
aconseguir que cada cop més
persones optin per posar en
marxa els seus propis projectes com a via de desenvolupament professional. En aquest
sentit, una tasca prèvia és sensibilitzar i fomentar l’esperit
empresarial-emprenedor a l’ensenyament primari i secundari.
Igualment, s’ha de donar su-

port a la creació d’empreses,
més enllà de l’autoocupació,
com a forma eficaç de creació
d’ocupació de qualitat en el
futur. Per a això, necessitem
dues peces clau. D’una banda,
aquesta estratègia requereix
una massa crítica d’emprenedors, fortes xarxes de suport i
una comunitat preparada per
al canvi, que persegueix la
innovació, i disposada a assumir riscos. L’estratègia s’ha de
recolzar en la creació de xarxes socials i professionals per
connectar emprenedors amb
proveïdors a fi i efecte d’accedir a recursos, materials, ocupació, finançament i nous
mercats. D’altra banda, l’estratègia de desenvolupament
econòmic empresarial ha d’apostar decididament per ajudar les empreses locals existents —fonamentalment pimes
i micropimes— en l’acompanyament en els canvis que
necessiten per competir amb
èxit (incorporació d’innovació
i/o tecnologia, prospecció
estratègica de mercats o de
productes, assessorament en la
definició de productes propis,
acompanyament en processos
de canvi estratègic, creació de
clústers...). S’ha de promoure,
en aquest sentit, el concepte de
coopetició que consisteix en el
fet que algunes d’aquestes
empreses aconsegueixin passar
de ser empreses especialitzades en un mateix segment i
ubicades en un mateix territori, a un grup integrat d’empreses que coopera sumant
esforços (sigui en compres, distribució, recerca, màrqueting o
internacionalització) amb l’objectiu de ser capaces d’abastar

mercats més amplis i ambiciosos del que poden fer de manera individual; és a dir, cooperar
per competir.
En segon lloc, per superar el
risc de ruptura social també
cal impulsar l’estratègia del
desenvolupament sostenible.
Cal dotar-se d’infraestructures,
tant físiques (entre les quals
les de telecomunicacions
tenen un paper més determinant dia rere dia), com de
coneixement (centres universitaris, d’R+D+I, d’art, de formació, etc.), com de serveis a
les empreses (incubadores,
parcs tecnològics, polígons
industrials, serveis de suport...). Com més especialitzada sigui alguna d’aquestes
infraestructures, més podrà
ser referent regional i internacional, fet que la convertirà,
conseqüentment, en un element evident d’atractiu de
persones i empreses. Però una
estratègia de desenvolupament sostenible ha d’implicar
la creació de negocis sostenibles, infraestructures sostenibles, diversificació de negocis,
ecoturisme i un desenvolupament industrial sostenible.
Aquests elements proveeixen
oportunitats per a noves empreses i per a la generació d’ocupació; generen dinàmiques
d’innovació. Per tant, cal continuar observant altres territoris que han estat capaços de
reconvertir les seves activitats
tradicionals redirigint-les cap
a àrees d’especialització que
aporten valor afegit al mateix
temps que incorporen l’impacte ambiental pensant en el
futur del territori.
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La tercera estratègia que permet impulsar la innovació
social passa per promoure una
cultura adaptativa. Un territori
amb una cultura adaptativa
utilitza la seva població diversa i canviant com un actiu,
com un instrument de desenvolupament econòmic. La riquesa i la diversitat cultural
són imprescindibles per desenvolupar la creativitat en un
territori determinat. És justament en els espais de reflexió,
de trobada i d’intercanvi que hi
ha en un territori i que es
posen a disposició de la ciutadania, on neix la inspiració i
l’atmosfera adequada per a
l’experimentació i la innovació.
Per això, a part de les xarxes
tradicionals de suport al
desenvolupament empresarial
i econòmic en general, es
requereix un suport específic a
determinats grups amb instruments adaptats (llengua, cultura, etc.).
Finalment, hi ha l’estratègia
del coneixement, que prioritza
el capital humà des de la
infància fins a l’edat adulta
creant un perfil educatiu altament qualificat per al mercat
de treball, de manera que pot
reforçar la cultura de la creativitat i la innovació. Per això,
les empreses han d’incorporar
R+D i les universitats han d’aproximar els seus treballs al
que demanen les empreses, la
qual cosa contribueix a difondre la cultura de la innovació
en el conjunt de la societat.
Igualment, per retenir i atreure talent cap al territori, és
important que les persones
amb talent i iniciativa es trobin còmodes en l’entorn en
què han de viure.

La política ha de servir per ordenar prioritats, legitimar, assignar recursos i vetllar per
l'interès general. No hi pot haver un bon
estat del benestar sense una bona política.
Per això, cal recuperar valors bàsics del sistema: equitat, efectivitat en el resultat de
l'acció pública, eficàcia, eficiència, sostenibilitat econòmica i excel·lència tècnica

En general, per tant, als tradicionals instruments de desenvolupament
econòmic
i
social, caldrà afegir-hi nous
elements que siguin capaços
de construir desenvolupament econòmic sostenible i
evitar una ampliació de la
desigualtat social i econòmica
que augmenti el risc de ruptura social. Això ho va comprendre molt bé Taichi Sakaiya, el
pare de la Revolució Industrial japonesa i autor de l’obra
pionera pionera The Knowledge-Value Revolution or a History of the Future (1985).
Sakaiya va veure amb claredat fa gairebé trenta anys
anys el que encara avui pocs
arriben a veure: que el producte econòmic d'una nació
és resultant de tots els elements de valor que s'expressen en una societat. Que per
fundar el desenvolupament
sostenible d'una ciutat o regió
es requereix tant capital racional com emocional, financer
com relacional, tecnològic
com cultural. Que el creixement no és l'acumulació de
capital, sinó el balanç que se'n
fa -el desenvolupament integral-, el qual brinda identitat,
salut, cohesió i viabilitat futura a una societat i constitueix,

per tant, la veritable riquesa
de les comunitats.
La política ha de servir per
ordenar prioritats, legitimar,
assignar recursos i vetllar per
l'interès general. No hi pot
haver un bon estat del benestar sense una bona política.
Per això, cal recuperar valors
bàsics del sistema: equitat,
efectivitat en el resultat de
l'acció pública, eficàcia, eficiència, sostenibilitat econòmica i excel·lència tècnica. Cal
tornar a allò bàsic (to back to
basics); cal recuperar allò
essencial que la ciutadania
necessita per al seu desenvolupament i la seva socialització. És clar que en el nou
model productiu que s'està
configurant el coneixement és
bàsic; però encara ho és més,
evitar el risc de ruptura social
que trenqui la cohesió,
imprescindible per al desenvolupament social i econòmic.
Amb la recuperació i reconstrucció del concepte d'àmbit
públic, que és allò que és de
tots i que paguem entre tots,
amb l'imprescindible lideratge
polític i amb l'assumpció d'estratègies innovadores, es pot
contribuir decisivament a
reduir el risc de ruptura social.
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Seguretat ciutadana
i innovació
Innovar és portar a la pràctica
idees noves que creïn més valor afegit, o que contribueixin
a solucionar problemes de
manera més eficaç i/o eficient. La innovació té a veure
amb noves formes d’organitzar i treballar però, sobretot,
amb els seus efectes en la realitat econòmica i social. Sense
canvi, no hi ha innovació. La
innovació contribueix a reduir
costos, a evitar danys i pèrdues, a satisfer noves necessitats, a incrementar la qualitat,
a protegir el medi, a maximitzar guanys, a corregir efectes
secundaris no desitjats i altres
qüestions. Cal adonar-se que
totes aquestes són qüestions
que encaixen dins d’un concepte ampli de seguretat. La
noció és àmplia i, a més, relativa. Després de tot, seguretat
és només el nivell de risc
acceptable socialment. En el
cas del que en diem seguretat
ciutadana, passa el mateix. La
noció té a veure amb coses
tan diverses com evitar danys
i desgràcies, contenir la
violència, gestionar els conflictes, la convivència i el
civisme o evitar delictes, entre
d’altres. Aquests objectius es
poden perseguir amb diferents estratègies i tàctiques.
Finalment, s’ha de tenir present que d’innovació en fan
tant els controladors com els
desviats. De fet, són dues
dinàmiques que es retroalimenten mútuament. Els
motors de la innovació poden
ser, entre d’altres, l’evolució
dels problemes, els canvis tec-

nològics, l’aplicació de noves
idees, el desenvolupament institucional o les condicions
econòmiques. Relacionar innovació i seguretat (ciutadana)
és complex. Fer-ho en uns pocs
paràgrafs, encara ho és més.
Aquest text, necessàriament
sintètic i incomplet, presenta
algunes innovacions en el
camp de la seguretat ciutadana
a Europa en els últims trenta
anys i en comenta alguns factors. S’analitzen tres aspectes:
els canvis en els problemes de
seguretat; les innovacions en
les idees i polítiques de seguretat pública; i la seva repercussió en els models i pràctiques policials.
5.2.1. Canvis en els problemes
de seguretat
Aquest punt presenta el context dels processos d’innovació des dels anys vuitanta. Ho
fa a través dels indicadors de
criminalitat, així com de la percepció de seguretat. Es planteja fins a quin punt aquests factors han estat motors de les
innovacions en seguretat. Les
dades estan extretes de les
estadístiques de l’Eurostat i de
l’Enquesta europea de victimització (ECS). La taula 1 mostra
l’evolució en el nombre de
delictes registrats per la policia a la Unió Europea (UE-15)
des de l’any 1980 fins el
2009. Amb la reserva que
manquen les dades de quatre
països, en aquests trenta anys
s’ha produït un increment
mitjà del 64% en el nombre
de delictes (més d’un 2%
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Taula 1. Evolució de la delinqüència registrada per la policia a la Unió Europea (EU-15)
en el període 1980-2009.
Font: Eurostat.

Nota: El valor és el nombre mig de delictes registrat en cada període de 5 anys. Les taxes de variació es calculen sobre aquests valors.
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anual). L’increment d’Espanya
és, amb diferència, el més
gran, seguit d’Itàlia, el Regne
Unit, Àustria i Alemanya. Hi
ha diferents moments. La
dècada dels vuitanta va ser la
pitjor en termes de criminalitat, la dels noranta va registrar
increments mínims i la del
2000 va mantenir les xifres.
Entre el 1995 i el 2006 la
delinqüència comuna va pujar
un 5% de mitjana (mig punt
anual) a la UE-15 (TAVARES,
C. i GEOFFREY, T., 2008). Els
robatoris, el tràfic de drogues i
la violència són les conductes
que pugen més en aquest període; ho fan una mitjana d’un
4% anual. Cauen les entrades
a domicilis (-3% anual), els
homicidis i els robatoris de
vehicles (-5% anual). La
població penitenciària creix un
2% cada any en aquest període. Les plantilles policials es
mantenen estables.
L’Enquesta europea de victimització (ECS) confirma, als anys
noranta, una relativa estabilització de la inseguretat real, un
lleuger augment de la percebuda, un increment dels sistemes de seguretat i un suport
relatiu a les penes de presó
(taula 2) (VAN DIJK, J. [et

al.], 2007). Per delictes, es
confirma un repunt important
de la violència. No és tan clara
la baixada d’entrades a domicilis, ni la pujada dels robatoris que reflecteixen les estadístiques policials. L’ECS no mostra canvis dramàtics en el sentiment d’inseguretat a Europa,
malgrat que la població que se
sent insegura o molt insegura
oscil·la entre el 22% i el 28%
del total. En canvi, hi ha una
demanda de seguretat creixent
com ho indica la instal·lació
d’alarmes i tanques de seguretat.
Aquestes dades suggereixen
que ni la delinqüència comuna
ni tampoc la seva percepció
social han estat determinants
en la innovació a Europa als
anys noranta. En canvi, sí ho
van ser a la dècada dels vuitanta, sobretot en el terreny
dels models i les estratègies
policials, de la prevenció i dels
desenvolupaments teòrics. El
que ha estat una constat dels
darrers trenta anys és l’augment en la demanda de serveis de seguretat vinculada al
desenvolupament econòmic i
la qualitat de vida (seguretat
privada, assegurances, vigilància veïnal, compra de produc-

tes segurs...). D’altra banda, el
sorgiment de noves formes de
delinqüència global organitzada ha estimulat el desenvolupament d’institucions i programes i la cooperació internacional (VERFAILLE, K. i BEKEN,
T.V., 2008).
5.2.2. Noves idees i polítiques
de seguretat
Un factor decisiu en la innovació són les noves idees tant
teòriques com polítiques. El
camp de la seguretat ha vist,
des dels anys vuitanta, nombrosos desenvolupaments. Als
anys setanta es va produir una
crisi profunda en la criminologia coneguda com a crisi
etiològica (YOUNG, J., 1994).
Es qüestionava fortament la
idea dominant que és possible
respondre de manera eficaç al
delicte i a altres desviacions
socials mitjançant polítiques
adreçades a millorar les condicions socials. Aquest model es
correspon amb estats del
benestar madurs. Per això es
coneix també com a crisi del
positivisme socialdemocràtic.
La primera reacció va ser tornar al positivisme individual
(medicalització, positivisme
biològic) o a plantejaments
neoclàssics (més policia, més
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Taula 2. Evolució dels indicadors d’inseguretat real, percebuda i tolerable dels ciutadans de la
Unió Europea (EU-18) en diversos anys.
Font: VAN DIJK, J.; MANCHIN, R.; VAN KESTEREN, J.; NEVALA, S. i HIDEG, G.:
The burden of crime in the EU. A comparative analysis of the European crime and safety survey (EU ICS 2005), 2007.

Nota: Els països estudiats són els 15 membres tradicionals de la Unió Europea, més Polònia, Hongria i Estònia.
(a) La taxa del prevalença és el percentatge de població que ha patit, al menys, un delicte en el període de referència.
(b) Probabilitat alta o molt alta.
(c) Població que es sent insegura o molt insegura al caminar sol/a pel seu barri quan s'ha fet fosc.
(d) Condemna preferida en el supòsit de que una persona que entra a una casa i roba un televisor.

presons, més penes, més eficàcia). La crisi etiològica va
enllaçar amb una crisi sobre
l’eficàcia de la pena o nothing
works crisis (MARTINSON, R.,
1974). La resposta va ser una
diversificació dels paradigmes
criminològics i de la seguretat
durant els anys vuitanta. Es
van configurar quatre grans
models diferents entre si, però
que comparteixen un rebuig
del positivisme clàssic i el fet
de donar una renovada
importància al control social
informal en detriment del formal-penal (YOUNG, J., 1994;
GARLAND, D., 2001).
Un primer model deriva de la
teoria de l’etiquetatge i el van
adoptar l’esquerra política més
extremista, grups abolicionistes i certs grups feministes,
però també, a l’altre extrem,
algunes idees van tenir ressò
en posicions ultraliberals. És la
visió, d’arrels marxistes, que
l’Estat i l’Administració poden
configurar l’estructura social.
La Policia o la presó són institucions de dominació i tenen
una funció de manteniment de
l’ordre i l’statu quo. La població pateix aquesta intervenció.
El delicte és exagerat interessadament pel poder. El que cal

és reduir l’Estat i les estructures penals, despenalitzar certes figures delictives i les drogues i potenciar la solidaritat
de la gent i el control social
informal. Aquestes idees han
estat influent teòricament,
però han tingut una limitada
implantació pràctica. Han
influït puntualment en la despenalització de certes drogues
en alguns països.
Un segon model deriva de la
teoria subcultural i es va
adoptar des de posicions
socialdemòcrates. També creu
que la darrera causa del delicte és la desigualtat i la manca
de solidaritat. No renuncia a
les polítiques socials per tal
de combatre el delicte, però
sosté que aquestes han d’estar
més focalitzades. Aquestes
han d’actuar, alhora, en “les
quatre cantonades”: la víctima, el delinqüent, el control
formal de les institucions i
l’informal de la societat.
Aquestes idees van impulsar
arreu d’Europa el desenvolupament de nombrosos programes de seguretat local i la creació d’estructures nacionals i
locals de prevenció, que estimulaven la implicació i participació ciutadana.

El tercer model deriva de la
teoria del control i l’implanten
les opcions més conservadores
i els partits de dreta. La idea
central és simple: el delicte és
un problema social. Determinar-ne quines són les causes és
una qüestió relativament
intranscendent. El que és
important és trobar respostes
de cost efectives per reduir-lo
(CLARKE, R.V., 1992); no
importa si aquestes venen del
sector privat, de la societat
civil o de l’Estat. El delicte és
fruit d’una decisió racional
que sospesa beneficis i costos
(GOTTFREDSON, M. i HIRSCHI, T., 1990). Les polítiques
han d’incrementar els costos
del delicte i reduir-ne els beneficis, a fi i efecte de minvar les
oportunitats per delinquir. La
policia té un rol limitat en la
disminució del delicte, però
més destacable pel que fa a la
gestió de la sensació de seguretat entre la població. El
públic té un rol important en
la prevenció del delicte. El
territori, el barri, també és
molt important perquè crea
oportunitat de vigilància o d’anonimat (SAMPSON, R.J.;
RAUDENBUSH, S.W. i EARLS,
F., 1997). Aquestes idees han
estat molt influents en les polí-
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tiques de seguretat europees.
Han afavorit la col·laboració
entre sectors i la introducció
de les tecnologies de la seguretat en el terreny públic, i han
posat l’accent en la prevenció i
en la gestió de la por. S’han fet
molts programes de millora de
la seguretat a través d’actuacions en l’entorn urbà (SAMPSON, R.J. i GROVES, W.B.,
1989).
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El quart model és un desenvolupament del positivisme que
adopten els republicans nordamericans. Té una visió conductista i racional de l’ésser
humà. Aquest reacciona a estímuls de plaer-dolor o costbenefici. Hi ha delicte perquè
les institucions de control
social (família, treball, policia...) perden eficàcia a la vida
moderna. Cal recuperar l’ordre
com a base per al control de la
delinqüència (WILSON, J.Q. i
KELLING, G., 1982)1. La policia és la darrera barrera del
control social. Aquesta està en
millors condicions de veure i
controlar el desordre que no
pas el delicte. I ho ha de fer
perquè el petit desordre crida
el desordre gran i aquest, la
delinqüència. Cal treure del
carrer situacions de desordre
quotidians (beure o dormir al
carrer, prostitució, absentisme
escolar...). Cal actuar sobre la
gent que encara és recuperable. Aquestes idees han recolzat les polítiques de “tolerància 0”, els programes pel civisme de nombroses ciutats, els
esquemes de justícia local i de
vigilància veïnal mútua, o la
preocupació per la disciplina a
les escoles. Resumint, la innovació en seguretat ha estat

arrossegada per un qüestionament dels límits del sistema
penal per fer front als nous
problemes de seguretat. La
prevenció, la participació de
nous actors, la transversalitat
en les actuacions, la privatització o la preocupació per l’eficiència són els trets principals
de les noves polítiques de
seguretat2. El punt següent
presenta com aquests principis
s’han aplicat en el terreny policial.
5.2.3. Innovació policial
L’augment de les taxes de
delinqüència als Estats Units
als anys setanta i a Europa als
anys vuitanta, van portar les
policies envers una crisi d’eficàcia i de legitimitat (BAYLEY, D., 1994). La recerca i el
desenvolupament criminològic van donar suport al plantejament, als anys vuitanta i
noranta, de nombrosos models policials que innoven en
les filosofies de treball
(MAGUIRE, E., 2004). Alguns
d’aquests models són els
següents: community policing,
broken-windows policing, problem-oriented policing, pullinglevers policing, third-party policing,
hot-spots
policing,
Compstat o l’evidence-based
policing. Aquest apartat explica breument en què consisteix
cada un.
La política comunitària (community policing) posa l’èmfasi
en la prevenció, l’acostament a
la comunitat i la mobilització
de tota la societat envers la
seguretat. La comunitat és un
recurs clau per a la policia perquè li dóna informació sobre
els delictes, però també l’ajuda

a prevenir i resoldre casos. El
model de broken-windows policing estableix una vinculació
entre el desordre i la delinqüència (WILSON, J.Q. i
KELLING, G., 1982). Mira d’atacar el primer, amb la
col·laboració de la comunitat,
com a via per controlar el
segon. La policia orientada a
la resolució de problemes
(problem-oriented policing)
planteja que aquesta ha de
donar respostes eficaces a les
situacions que es troba
(GOLDSTEIN, H., 1990; BRAGA, A., 2002). Per això cal
estudiar els incidents, veure
les condicions subjacents que
els causen, estudiar alternatives d’acció i atacar-les. Els
incidents són símptomes de
problemes, i el que cal solucionar són aquests últims. El
model anomenat third-party
policing sosté que la policia no
actua sola com a element de
control i que tampoc pot controlar-ho tot ella sola; per això,
el que cal és implicar altres
institucions que també tenen
un rol de control social. El hotspots policing parteix de l’evidència que els delictes es
concentren en determinades
parts de la ciutat i en determinats perfils de transgressors
(SHERMAN, L.; GARTIN, P. i
BUERGER, M., 1989). La policia s’ha de focalitzar més en
aquests fets i indrets (BRAGA,
A., 2005). El Compstat és un
sistema per millorar l’eficàcia i
controlar els recursos humans
de la policia (WEISBURD, D.
[et al.], 2003). Registra els
diferents delictes i els introdueix en una base de dades i
en un sistema d’informació
geogràfica, la qual cosa per-

1. Durant els anys setanta i vuitanta, als Estats Units les polítiques conservadores van posar l’èmfasi en la idea de llei i ordre. Durant les presidències de Richard Nixon (1969-1974), Ronald Reagan (1981-1989) i George H. Bush (1989-1993), es va voler ser dur amb el delicte (get tough
on crime policy). Clinton, que va arribar a la presidència el 1993, va trencar aquesta línia: la seva preocupació era la violència més que no pas
l’ordre. Amb George W. Bush (fill) van tornar les polítiques de llei i ordre.
2. Com a exemple, les Nacions Unides parla de sis principis per a la prevenció del delicte: l’imperi de la llei; el desenvolupament econòmic i
la inclusió; accions basades en evidències científiques; les accions han de tenir una base local; el govern, la societat civil i els sectors econòmics han de col·laborar i establir partnerships (partenariats); i les accions han de ser sostenibles, subjectes a controls, i amb la participació
de la comunitat..
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met analitzar els problemes.
Els policies prenen responsabilitat de la seva zona i presenten constantment els resultats
de les seves accions. L’evidence-based policing és un moviment que demana un major
rigor científic a l’hora d’analitzar els problemes, adjudicar
els recursos i avaluar el treball
de la policia (SHERMAN, L.,
1998).
Aquests desenvolupaments
confirmen els grans eixos de la
innovació contemporània en
seguretat: cercar evidències
que avalin qualsevol canvi;
posar la prevenció i l’eficiència
al centre dels models; i buscar
la participació ciutadana i la
implicació d’una diversitat
d’actors, inclòs el sector privat
de la seguretat, en unes polítiques de seguretat que són
cada vegada més transversals i
menys exclusivament penals.
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5.3.1. Alguns conceptes
Ningú no dubta que la innovació és font de progrés i creixement econòmic (WARSH, D.,
2006). En paraules de l’economista Schumpeter, seria la
ventada (entesa com a creativitat destructiva) que manté el
motor del sistema econòmic
imperant (HUGILL, P.J., 2003).
Les innovacions poden ser de
producte, de procés, organitzatives o de mercadotècnia
(OCDE, 2005), i depenent de
l’impacte que tenen es consideren disruptives o no disruptives. Les primeres, altrament
dites trencadores, produeixen
canvis molt marcats en el sistema. La innovació no disruptiva,
també coneguda com a incremental o sostinguda, el que fa
és ampliar el mercat permetent
usos addicionals o generant
costos menors o millores en el
subministrament i la utilització
(VARKEY, P.; HORNE, A. i BENNET, K.E., 2008).
El sector sanitari presenta unes
particularitats que el diferencien del sector manufacturer.
Produir un servei és organitzar
una solució a un problema que
no implica principalment subministrar un producte. Suposa
posar a disposició d’un client o
usuari unes capacitats i competències (humanes, tecnològiques i estructurals) i organitzar (combinar) una solució
(FUNDACIÓN COTEC, 2004).
El sector serveis té unes característiques diferencials perquè
en molts casos el servei és
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Figura 1. Índex de substitució de cirurgia major ambulatòria als hospitals públics. (Catalunya, 2010).
Font: Central de resultats. 2n informe. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Desembre del 2010.

intangible, requereix un grau
elevat d’interacció entre el proveïdor i l’usuari final del servei
i té gran rellevància el capital
humà (capacitats i competències de qui el presta). Així
mateix, l’estandardització dels
processos és difícil per l’heterogeneïtat de l’usuari i perquè el
resultat final pot estar en funció del proveïdor i del seu
entorn i, a més, dificulta la
protecció
dels
processos
(patents). En el sector serveis
prenen, doncs, un gran protagonisme les innovacions que
no són només tecnològiques.
L’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) conceptua una innovació en l’àmbit
de la salut com una nova manera de fer les coses per millorar
els resultats de l’atenció sanitària (AGENCY FOR HEALTHCARE RESEARCH AND QUALITY,
2008). El resultat pot ser mesurat en termes de salut: millores
en la supervivència o en la qualitat de vida; i/o en termes
econòmics: obtenir uns mateixos o millors resultats (en salut)
amb un consum menor o igual
de recursos.
5.3.2. Aspectes particulars de
l’atenció sanitària
Les innovacions de producte,
amb nous fàrmacs i productes

sanitaris (instruments, dispositius, equips i programes
informàtics utilitzats per al
diagnòstic, la prevenció, el
tractament i el control de les
malalties), i de procés, com pot
ser amb la implementació de
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), són
de les més conegudes en l’àmbit de l’assistència sanitària.
Per procés en els serveis i l’atenció sanitària s’ha d’entendre
no només els aspectes estructurals (atributs del context o
del lloc on es dóna l’assistència), sinó també tot allò que
s’està fent (prevenció, diagnòstic, tractament, rehabilitació o
pal·liació) en donar o rebre l’atenció.
Les innovacions estructurals i
organitzatives, per la seva pròpia naturalesa, poden ser més
sovint disruptives ja que representen canvis majors en el context o la manera habitual de
donar l’assistència. Per exemple, els canvis en la configuració dels hospitals des de finals
del segle XIX, passant pel
desenvolupament de les unitats de cures intensives en la
segona meitat del segle XX fins
a la situació actual (amb unitats coronàries, de neonatologia, cures intermèdies, reanimació, etc.).

Algunes innovacions prenen
un caràcter particular perquè
presenten els tres tipus d’innovació descrits (producte, procés i organització), i possiblement la cirurgia major ambulatòria (CMA) n’és un dels
exemples més representatius.
La cirurgia sense ingrés hospitalari ha comportat tècniques i
estris per realitzar intervencions cada cop menys invasives/agressives i la millora de
les anestèsies locals/regionals;
així mateix, ha suposat
necessàriament canvis organitzatius i estructurals a tots els
hospitals que han donat lloc a
una major eficiència (reducció
d’estades hospitalàries i de la
convalescència). Es considera
que almenys un 60% dels procediments de cirurgia major
podrien realitzar-se de manera
ambulatòria, però també s’ha
de tenir en compte les condicions del pacient i l’entorn
familiar (SIERRA GIL, E.,
2001). El pes de la CMA en el
conjunt de l’activitat d’un hospital és un indicador indirecte
de la qualitat assistencial i de
l’eficiència de l’hospital. En
aquest sentit, i segons les
dades de la figura 1, el marge
de millora en els hospitals
catalans encara és important.
Tot i això, l’activitat de CMA i
el seu impacte en el conjunt
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Figura 2. Evolució dels llits i l’activitat quirúrgica als hospitals de Catalunya.
Font: Enquesta d’establiments sanitaris en règim d’internament.
Servei d’Informació i Estudis. Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris.
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
LLEGENDA:
IH/Hb: Intervencions hospitalàries per mil
habitants.
IH/LLC: Intervencions hospitalàries per llit
de cirurgia.
% llits CR: Proporció de llits de cirurgia
sobre el total de llits d’aguts.
CMA/Hb: Intervencions de cirurgia major
ambulatòria per mil habitants.
IA/Hb: Intervencions quirúrgiques ambulatòries per mil habitants.

del sistema de salut ha augmentat els darrers anys tal com
s’aprecia a la figura 2.
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Experts en innovacions advoquen que, en les properes
dècades, les innovacions més
poderoses en salut seran de
caràcter estructural i organitzatiu, amb noves maneres de
treballar en equip, centrades
més en el pacient i en serveis
integrats a tot el cicle assistencial (ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2009). També, pel que fa a l’efectivitat i
la seguretat, l’àmbit de l’assistència sanitària és, a tots
els països del món, un sector
estrictament regulat. Els
medicaments (Llei 25/1990,
de 20 de desembre, del medicament, i Llei 29/2006, de 26
de juliol, de garanties i ús
racional dels medicaments i
productes sanitaris) i els productes sanitaris (Reial decret
414/1996, d’1 de març, pel
qual es regulen els productes
sanitaris d’acord amb la Directiva 93/42/CEE del Consell,
de 14 de juny de 1993) no
poden ser comercialitzats sense l’autorització prèvia d’un
organisme
regulador
(SCHULTZ, D., 2008). Aquestes regulacions han sorgit després de tràgiques experiències
de productes posats al mercat

amb greus conseqüències per
a la població (talidomida) i, a
més, per raons ètiques de protecció de les persones que
participen en la recerca.
Com a dret primordial que és
la salut, el sector sanitari es
caracteritza també per l’existència d’asseguradores públiques o privades que cobreixen els riscos econòmics relacionats amb la malaltia. És a
dir, la major part de béns i
serveis que es “consumeixen”
en l’àmbit de la salut corren a
càrrec d’un tercer que n’assumeix la despesa. La conseqüència per a la innovació és
que malgrat que un producte
estigui patentat no significa
que es pugui comercialitzar, i
que el fet que estigui comercialitzat no vol dir que sigui
reemborsat pels agents finançadors de l’assistència sanitària. Són precisament les decisions de finançament per part
de les asseguradores (públiques o privades) un factor
clau en l’adopció o difusió i ús
de les innovacions. Afortunadament, la decisió de cobertura d’una innovadora prestació
cada cop està més lligada a
aspectes de cost-efectivitat,
assequibilitat i benefici per al
sistema sanitari (HARTZ, S. i
JOHN, J., 2009).

5.3.3. Innovació de producte
En la recuperació i el manteniment de la salut de la població
hi juga un paper important la
innovació farmacèutica. La
innovació de producte té la seva
rellevància perquè la despesa en
medicaments constitueix una
de les partides més importants
en qualsevol sistema de salut.
És una constant comuna a
molts països que la despesa en
farmàcia creixi a una taxa superior al creixement de la despesa
global sanitària i que aquesta
ho faci també pel damunt del
PIB del país (WILLISON, D. [et
al.]). Aquesta inflació és un factor amenaçador per a la sostenibilitat de qualsevol sistema
sanitari i són diverses les polítiques públiques en farmàcia
adreçades a contenir aquest
creixement (JACOBSON, G.A.,
2007).
La innovació de producte sovint
s’introdueix “tàcitament” pel fet
que són els metges els que decideixen què prescriuen i en quines situacions. Això permet la
utilització de medicaments per
a malalties o condicions clíniques per a les quals el fàrmac no
ha estat aprovat formalment; és
el que es coneix com a utilització off-label. La utilització d’un
producte fora de les indicacions
específiques aprovades consti-
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tueix una innovació “oculta”
(quadre 1) i permanent en la
pràctica clínica (STAFFORD,
R.S., 2008). El problema és que
aquesta utilització per a situacions no aprovades priva del
desenvolupament de la investigació rigorosa i necessària per
determinar el benefici/risc del
producte en la condició concreta. D’altra banda, moltes de les
utilitzacions off-label de productes farmacològics s’han convertit amb el temps en tractament
“estàndard”, més per un cúmul
gradual d’estudis que mostren
els beneficis (el quocient favorable de benefici/risc) de la seva
utilització. Val a dir que la utilització per a indicacions no aprovades no només es dóna en els
fàrmacs, sinó també en els productes sanitaris.
5.3.4. Innovació de procés i
organitzativa
En el sector serveis, les innovacions de procés i organitzatives se sobreposen fàcilment.
En l’atenció sanitària molts
processos estan cada cop més
estandarditzats, en especial
aquells que afecten les condicions clíniques més freqüents.
Les eines que ho faciliten són
de diversos tipus (vies clíniques, guies de pràctica clínica i
protocols) (CARRASCO, G. i
FERRER, J., 2001), juntament
amb el paper fonamental de
les tecnologies de la informació que, a més de procurar la
ràpida difusió del coneixement
científic en la pràctica clínica,
permeten emmagatzemar tota
la informació relativa a la salut
i als processos assistencials de
les persones individuals i accedir-hi amb facilitat.
La implementació d’una història clínica electrònica, amb
accés compartit des de diferents àmbits, comporta un
conjunt d’actuacions encaminades a millorar els serveis
que es presten als malalts, atès
que la facilitat d’accés a la

Quadre 1. La utilització de medicaments fora de les indicacions
aprovades (off-label).
S’estima que el 46% de les prescripcions farmacològiques per
malalties del cor o anticonvulsionants són off-label, però en
altres patologies aquesta proporció també és molt alta
(antiasmàtics, 42%; al·lèrgia, 34%; psiquiatria, 31%; dispèpsia i
ulcus pèptic, 30%). En la pràctica pediàtrica, població no habitualment inclosa en els assajos clínics preceptius per a l’autorització de comercialització d’un medicament, la utilització de fàrmacs sota prescripcions off-label adquireix connotacions específiques, ja que les dificultats ètiques, tècniques i logístiques per
portar a terme assajos clínics són més complexes. Quelcom
semblant es podria dir de la població geriàtrica. S’ha estimat
que la prescripció off-label en l’àmbit de l’atenció primària pot
representar entorn de l’11% de les prescripcions i ser superior al
35% en l’àmbit hospitalari (WALLER, D.G., 2007). En conjunt, es
considera que un 20% de les prescripcions farmacèutiques
poden ser off-label (RADLEY, D.C.; FINKELSTEIN, S.N. i STAFFORD,
R.S., 2006).
Però, segurament, el camp de l’oncologia és on més repercussió
té la utilització de fàrmacs fora dels termes i límits establerts en
el seu etiquetatge oficial, pel tipus de patologia i la seva transcendència econòmica. Aquesta extensió pot fer referència al
tipus de càncer, a la dosificació, a l’associació amb altres fàrmacs
quan el producte ha estat autoritzat com a monoteràpia o a l’inrevés (aprovada en combinació però utilitzada com a agent
únic), a la pauta d’administració (sigui periodicitat o duració), a
la via d’administració, a l’edat del pacient (especialment malalts
pediàtrics), a la línia de tractament o al curs de la malaltia. Els
diferents estudis sobre la utilització off-label de fàrmacs oncològics específics mostren uns percentatges variables d’entre el
6,7% al 33,2%. En la majoria de les situacions, l’extensió de la utilització fora de les indicacions aprovades es deu a la manca d’alternatives, per similitud amb altres patologies i, més freqüentment, per malalts amb càncer avançat o metastàtic en què té
una aplicació pal·liativa.

informació hauria d’afavorir
decisions dels professionals
més ràpides i encertades, la
redefinició de moltes de les
funcions dels professionals i
una reorganització dels processos assistencials (HAUGHOM, J., 2011) (quadre 2).
L’avaluació del procés seguit a
Anglaterra, en marxa des de fa
més d’una dècada, ha posat de
manifest que un canvi d’aquest
tipus és molt lent i dificultós,
amb avantatges limitats sobre
la feina dels professionals i —
de moment— sense beneficis

clars
per
als
pacients
(SHEIKH, A. [et al.], 2011), a
banda d’haver generat un
encès debat social sobre els
aspectes ètics que enfronten la
llibertat individual al control
sobre la pròpia informació versus l’obligatorietat d’estar
inclòs al sistema amb la finalitat de promoure el bé comú.
A Catalunya, el desenvolupament de l’anomenada història
clínica compartida es va iniciar
a principis dels anys 2000 i, en
l’actualitat, té diferents graus
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Quadre 2. La història clínica electrònica compartida com a eina de canvi en l’organització dels
serveis sanitaris.
ELS TIPUS: Hi ha dos models fonamentals d’història clínica electrònica, la informació de la qual es
pot compartir de manera més o menys universal. D’una banda, el magatzem centralitzat, que conté el resum de la informació més important, generat habitualment a partir de les històries clíniques de l’atenció primària, i que acostuma a correspondre al model implantat en els sistemes
públics de salut. D’altra banda, els espais virtuals de salut, en els quals els pacients individualment
incorporen la informació que creuen rellevant i tenen el control sobre quins professionals hi
poden accedir, opció que estan oferint diversos operadors privats (com ara Microsoft HealthVaulth, Google Health, etc.) i públics (Health Space, etc.) amb diferent grau de resultat (KIDD, M.R.,
2008).
ACCÉS A LA INFORMACIÓ: Aquests dos sistemes comporten dues opcions diferents pel que fa als
aspectes ètics i de confidencialitat de les dades. Confronten el dret a la llibertat individual de decidir sobre la pròpia informació amb els beneficis per a la salut col·lectiva que es pot derivar de la
utilització d’aquestes dades. En el primer cas, els pacients són inclosos al sistema d’ofici amb diferent grau de llibertat per poder-se’n desvincular (s’anomena de paternalisme estricte quan el ciutadà no pot donar-se de baixa del sistema ni controlar qui hi té accés, o de paternalisme suau quan
els pacients poden establir certes restriccions en l’accés a la seva informació). En el segon model,
la inclusió de les dades corre totalment a càrrec del pacient (sobretot, en els sistemes privats) o
mitjançant el seu consentiment informat (en els sistemes públics) (NORHEIM, O.F., 2006).
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CRITERIS PER A LA IMPLANTACIÓ: Els aspectes fonamentals per a l’èxit de la iniciativa estan relacionats amb el fet de tenir clar que l’objectiu és la millora de l’atenció i no de la tecnologia en si
mateixa; d’entendre la cultura de l’organització per gestionar el canvi; d’involucrar els professionals, formar-los i incorporar els seus suggeriments; de revisar els fluxos de la informació i els processos assistencials i, finalment, de fer una bona política de comunicació tant dins del sistema
com a la societat en general (HAUGHOM, J., 2011).

de desenvolupament. Tot i que
se n’ha legislat l’ús, encara no
queda clar si el model de gestió de la informació serà de
paternalisme dur o moderat.
Ateses les actuals circumstàncies, les experiències d’altres
països haurien de ser alliçonadores.
Un exemple d’innovació organitzativa ben reeixida és l’establiment del codi infart. L’infart de miocardi agut, provocat per l’obstrucció completa
de l’artèria coronària, és una
important causa de mortalitat
i complicacions (es coneix
com a infart amb elevació del
segment ST). Per tal de
desobstruir l’arteria afectada
es poden utilitzar dos procediments: un de farmacològic,
conegut com a fibrinòlisi (que
dissol el coàgul que obs-

trueix), i un altre de mecànic,
anomenat angioplàstia primària (que dilata la zona obstruïda), ideal si es pot fer en un
interval de temps adequat. Per
tal de poder augmentar el
nombre d’infarts correctament
tractats i incrementar el nombre que ho són amb angioplàstia primària, a Catalunya es va
iniciar l’any 2009 un programa
d’intervenció sobre aquest
tipus de patologia conegut
amb el nom de codi infart.
Aquest programa consisteix en
l’activació de diversos dispositius que inclouen les urgències
hospitalàries, les de l’atenció
primària, el sistema d’emergències mèdiques i els serveis d’hemodinàmica de deu
hospitals de Catalunya que,
constituïts en xarxa, estan
aconseguint millorar el tractament (en temps i tècnica) i la

supervivència dels pacients. A
la figura 3 es pot observar com
entre els anys 2000 i 2010 s’ha
reduït el nombre de pacients
no tractats i dels tractats amb
fibrinòlisi, mentre que els tractats amb angioplàstia primària
han augmentat segons el que
s’esperava.
5.3.5. La innovació i les necessitats del sistema sanitari
Si d’una banda es considera la
innovació com la introducció
(i difusió) de nous productes,
processos i canvis organitzatius que suposen un valor afegit per a algun dels partícips
del sistema sanitari i, de l’altra, les necessitats i els problemes, presents i futurs, que
el sistema sanitari està encarant, sembla lògic pensar que
hauria d’haver-hi una convergència d’interessos en
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Figura 3. Tipus de tractament en els pacients amb infart de miocardi agut
amb elevació del segment ST (Catalunya, 2000-2010)
Font: FIGUERAS, J. [et al.] (2009). A: Medicina Clínica (Barcelona), 133, p. 694-701,
i Registre del codi infart de Catalunya, 2010. Pla director de malalties de l’aparell circulatori.
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El canvi de paradigma passaria, doncs, per
un replantejament complet que suposaria
innovar en aquells productes, processos i
canvis organitzatius, que fessin l’atenció
sanitària més assequible físicament i econòmicament.
benefici de tots. Entre les
qüestions persistents que afligeixen el sistema sanitari
podríem citar les següents:
l’accessibilitat i la demora en
l’atenció; els sistemes de
pagament amb escassa relació
entre finançament i resultats;
la fragmentació de l’assistència i la descoordinació entre
nivells assistencials; la variabilitat en la pràctica mèdica
per tractar els mateixos processos; la creixent preocupació per la seguretat del
malalt; la poca relació entre la
qualitat i els preus dels serveis; la despesa creixent del
sistema de salut; la manca de
guanys en eficiència i productivitat presents, en canvi, en
altres sectors productius; el
creixent rol de “consumidors”

dels ciutadans que converteixen els productes i serveis
assistencials en un bé més de
consum; els nous valors imperants (en especial, autonomia) i els canvis en la relació
entre individus (sans o
malalts) i els professionals de
la salut (PONS, J.M.V., 2010).
En aquest context, el canvi
veritablement
innovador
hauria de comportar fonamentalment un major compromís dels ciutadans amb la
seva salut i una major responsabilitat en la utilització
del sistema que els protegeix
(assegurament). A més, és
necessari que els productes
sanitaris que s’incorporin de
nou aportin realment un
valor afegit (value for money)

No tractats

en termes d’efectivitat/eficiència i per comparació a les
alternatives existents, i una
organització dels serveis que
permeti oferir una assistència ràpida, apropiada i segura. Per això és essencial l’eliminació d’aquelles terapèutiques innecessàries i obsoletes, una optimització de la
formació i la pràctica dels
professionals i una millora en
l’eficiència al llarg de totes les
etapes del procés assistencial
(PAULUS, R.A.; DAVIS, K. i
STEELE, G.D., 2008).
El canvi de paradigma passaria, doncs, per un replantejament complet que suposaria
innovar en aquells productes,
processos i canvis organitzatius, que fessin l’atenció
sanitària més assequible físicament i econòmicament.
Seria afavorir les innovacions
que transformin productes (o
processos) complexos i costosos en productes més simples
i accessibles. Aquestes serien
les innovacions disruptives
que el sistema de salut necessita.
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5.4.
Joan Oliver Amengual
Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la
Universitat Autònoma de Barcelona
(1981), especialista en Medicina del
Treball per la Universitat de Barcelona (1985) 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
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 Abad de Vilanova i la Geltrú. També va ser cap del servei mèdic
d’Hidroelèctrica de Catalunya, cap
dels serveis mèdics de Fecsa-Enher i
assessor mèdic de diverses empreses
del ram de la construcció i serveis de
prevenció aliens. És, també, autor de
diverses publicacions en l’especialitat
de Medicina del Treball.

La medicina del treball:
una especialitat mèdica
en crisi
5.4.1. Introducció
Al segle XVII, Bernardino
Ramazzini (1633-1714), metge italià, va escriure un llibre
sobre les malalties dels treballadors titulat De morbis articum diatriba (traduït com De
les malalties dels treballadors)
i per aquest fet és considerat
el fundador de la medicina
del treball.
Ramazzini va estudiar cinquanta-quatre professions i
oficis i les seves conseqüències en la salut i les formes de
vida. Va observar la relació
entre les malalties diagnosticades i els llocs de treball.
Assenyalava, constantment,
que quan un metge visita la
casa d’un pacient sempre ha
de preguntar-li quina és la
seva feina.
El concepte de la medicina
del treball a l’Estat espanyol
apareix amb l’aprovació de la
primera Llei d’accidents de
treball l’any 1890 i la creació
de la primera Càtedra a l’Escola del Treball de Barcelona
el 1929.
Des de l’any 1950, l’Organització Internacional del Treball
(OIT) defineix la medicina del
treball com una especialitat
centrada en la promoció i el
manteniment de la salut, la
prevenció i la protecció respecte als riscos derivats del
treball i l’adaptació del treball
a la persona, i viceversa. A
Espanya, cinc anys després es
va promulgar la primera llei

d’especialitats mèdiques i el
naixement de les escoles professionals.
La formació per a l’especialitat en medicina del treball ha
experimentat canvis substancials en el darrer lustre. Des
de l’any 1959 fins al 1987
(any en què va deixar de
registrar canvis), l’Escola Nacional de Medicina del Treball
concedia la titulació de Medicina de l’Empresa mitjançant
l’assistència a uns cursos de
formació. I l’antiga Organització de Serveis Mèdics d’Empresa (OSME) regulava i supervisava les funcions i tasques d’aquests professionals a
les empreses.
De la mateixa manera, a partir del 1964 es podia obtenir
el títol d’especialista en Medicina del Treball amb el posterior desenvolupament de les
escoles professionals, acreditant la presència als cursos
formatius pertinents.
La diplomatura de Medicina
de l’Empresa i l’especialitat en
Medicina del Treball han conviscut fins a l’actualitat. Fins i
tot, els diplomats poden accedir recentment al títol d’especialista mitjançant una disposició a aquest efecte en el
fòrum d’especialitats del
Ministeri de Sanitat.
La medicina laboral, durant
molts anys, ha estat exercida
per metges que buscaven en
les empreses un complement
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assistencial i parcial a les activitats hospitalàries públiques
o privades, amb l’afany de fer
veure a l’empresa la necessitat
i la importància que té la salut
en el treball.
A conseqüència de la publicació de la Llei de prevenció de
riscos laborals i els seus reglaments posteriors, juntament
amb la normativa comunitària en matèria de salut laboral, s’ha aconseguit que la
dedicació d’aquests professionals passi de ser parcial a
suposar una activitat laboral
exclusiva amb el conseqüent
benefici que pressuposa al
propi especialista en medicina del treball i, sobretot, per
a la millora de la salut dels
treballadors i les empreses.

–152–

5.4.2. Canvis formatius
Un fet rellevant han estat els
diferents canvis que han succeït en la formació dels especialistes en Medicina del Treball, que ha passat de ser una
diplomatura d’uns mesos de
duració a una especialitat
mèdica que a poc a poc ha
anat ampliant els seus continguts i augmentant els seus
temps de formació progressivament de dos anys a tres i,
posteriorment, als quatre
anys de formació actuals.
La incorporació al sistema de
formació MIR es va produir
l’any 1988 i fins al 2004 el
sistema tradicional de formació es realitzava a les escoles
professionals universitàries
en les quals l’alumne havia
d’abonar la matrícula íntegrament i buscar fonts de
finançament externes al marge de la formació.
Un gran avenç va ser l’accés a
la formació especialitzada a
través de la convocatòria MIR
2004 en què va passar de ser
una especialitat de l’annex III
a l’annex II del Reial decret

És sorprenent que no es tingui en compte la
Medicina del Treball quan se sap que hi ha
una població treballadora a l’Estat espanyol de quinze milions de treballadors als
quals cal donar cobertura en matèria de
vigilància de la salut i prevenció de riscos
laborals.

S’hauria de promoure l’actuació del metge
del treball amb la visió de ser el “metge de
capçalera” del treballador dins de l’empresa per a la malaltia professional, l’accident
de treball i el consultor de la malaltia
comuna.
de formació mèdica especialitzada, la qual cosa implica
una formació hospitalària
durant vint mesos i retribuïda
per al metge resident, encara
que amb particularitats respecte a la resta d’especialitats.
La nova formació de l’especialista en Medicina del Treball comprèn cinc àrees de
capacitació específica: preventiva, assistencial, pericial,
gestora, i docent i investigadora, i s’inclou, per primera
vegada, a l’activitat assistencial de centres hospitalaris,
com altres especialitats medicoassistencials. També incorpora la realització d’un projecte d’investigació dins de la
recerca mèdica.
Aquests canvis formatius són
crucials i eren inevitables per
poder exercir una medicina
del treball moderna i eficaç
amb projecció de futur i amb
el treballador com a eix del
sistema de salut laboral. De
la mateixa manera, permeten
la lliure circulació dels nostres especialistes en l’entorn
europeu.

5.4.3. Degradació d’una especialitat mèdica
Tot i els canvis que donen
cobertura jurídica i formativa
a l’especialitat de Medicina
del Treball, actualment es troba amb el menyspreu de l’Administració central i autonòmica, fins al punt que es tem
per la supervivència d’aquesta especialitat.
Aquesta manca d’atenció a
l’especialitat de medicina laboral ve donada per l’existència dels acords de criteris
bàsics sobre l’organització
dels recursos sanitaris dels
serveis de prevenció del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
(CISNS) a què les associacions científiques majoritàries no han tingut accés, malgrat haver-ho sol·licitat oficialment. Aquest atribueix
competències a especialistes
sanitaris sense la titulació de
Medicina del Treball i els deixa merament com a responsables o supervisors de les tasques que realitzen tercers.
D’altra banda, crida l’atenció
fortament que no s’inclogui
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l’especialitat en l’últim estudi
d’oferta i necessitats de metges especialistes 2008-2025
elaborat pel Ministeri de
Sanitat. La previsió en el
nombre d’especialistes disponibles es desconeix i no se
sabrà els que es necessitaran
en un futur a mitjà termini,
per la qual cosa l’argument
que puguin utilitzar determinats sectors de la prevenció
de riscos per realitzar aquesta
modificació reglamentària
està mancat de sentit i
coherència.

del finançador de les places
compliquen enormement l’oferta d’aquestes entitats en la
sol·licitud i el manteniment
de places en les unitats
docents. En aquest aspecte, el
Ministeri argumenta que els
metges del treball exerceixen
posteriorment a l’empresa
privada i ha de ser aquesta la
que financi la formació. Tanmateix, en l’informe ministerial es reconeix que un terç
dels metges assistencials treballen exclusivament en l’activitat privada.

Encara és més sorprenent que
no es tingui en compte la
Medicina del Treball quan se
sap que hi ha una població
treballadora a l’Estat espanyol de quinze milions de treballadors als quals cal donar
cobertura en matèria de
vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals.

5.4.4. La medicina del treball
en la nova Llei de salut pública
Cal destacar l’aprovació de la
Llei de salut pública i que
l’Associació Espanyola d’Especialistes en Medicina del
Treball (AEEMT) ha incorporat nombroses aportacions
pel que fa a una major integració de la medicina del treball en el sistema públic de
salut.

És important destacar que,
malgrat tot això, en l’última
convocatòria del MIR han
disminuït en trenta el nombre
de places oferides, xifra a la
qual cal afegir l’abandó progressiu dels residents que
comencen l’especialitat tenint
en compte el futur incert que
veuen en el desenvolupament
professional i en el finançament de les places. Val a dir
que, a diferència de la resta
d’especialitats mèdiques, la
formació en medicina del treball no es realitza a través del
sistema públic, sinó del
finançament privat i de serveis de prevenció aliens,
fonamentalment mútues.
La situació econòmica actual
i la rotació per serveis distints

L’atenció primària, la medicina especialitzada i les unitats
de valoració d’incapacitats
haurien d’establir els mecanismes necessaris de comunicació entre elles. Els metges
del treball necessitem els metges de capçalera i a la inversa
en pro del bé del treballador.
Així mateix, caldria regular la
possibilitat de sol·licitar proves diagnòstiques, interconsultes a especialistes i la prescripció medicofarmacèutica
com existeix en comunitats
autònomes com València,
Galícia o el País Basc, amb
molt bons resultats.
Indubtablement, és fonamental augmentar les competèn-

cies de la medicina del treball
en els serveis de prevenció,
tant des del punt de vista de
la formació mèdica com de
l’abundant normativa que
estableix la presència i realització de les funcions per metges especialistes en medicina
del treball. És més, en la
meva opinió, s’hauria de promoure l’actuació del metge
del treball amb la visió de ser
el “metge de capçalera” del
treballador dins de l’empresa
per a la malaltia professional,
l’accident de treball i el consultor de la malaltia comuna.
De la mateixa manera, també
és indispensable que l’autoritat competent supervisi l’acompliment d’aquestes normes i preceptes amb les sancions que corresponguin en
cas d’incomplir-les.
Un altre aspecte que cal
reforçar per tal d’estimular els
estudiants de Medicina en l’elecció de la medicina del treball com a especialitat és el
coneixement d’aquesta disciplina mitjançant la seva incorporació en el pregrau, perquè
difícilment pot atraure alguna
cosa que no es coneix.
El Sistema Nacional de Salut
té en la medicina del treball
un puntal tremendament
acreditat en la prevenció i
evolució de la salut dels treballadors. No deixem que
interessos polítics i econòmics facin disminuir l’eficiència d’una especialitat mèdica
amb tant arrelament i
influència en l’entramat laboral i sanitari d’un país.
La medicina laboral també
està en crisi.
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5.5.

Risc ambiental
i seguretat
La gestió del medi ambient i
la seguretat tenen com a
comú denominador la prevenció de la contaminació.

Margarita Díaz
Un cop realitzats els estudis d'Enginyeria Industrial a la Universitat
Politècnica de Catalunya, completa la
seva formació cursant el Màster en
Enginyeria Ambiental a l'Institut Químic de Sarrià.
Des del 2002 treballa a Endesa i des
del 2009 desenvolupa el càrrec de
gerent territorial de Medi Ambient a
Catalunya.
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Amb l’inici de l’activitat industrial, s’origina també la
contaminació i, conseqüentment, la gestió ambiental.
5.5.1. Origen de la contaminació
El 1272, Eduard I d’Anglaterra
prohibia la crema de carbó a
Londres, ja que la contaminació atmosfèrica a la ciutat s’havia convertit en un problema.
La contaminació de l’aire va
continuar sent un problema a
Anglaterra amb l’arribada de
la Revolució Industrial. L’aparició de grans fàbriques i el
consum d’immenses quantitats de carbó i altres combustibles fòssils van augmentar la
contaminació de l’aire i van
ocasionar l’acumulació d’un
gran volum de productes químics industrials a l’ambient.
A Londres també es va registrar un dels casos més extrems de contaminació de l’aigua amb aigües residuals durant la Gran Pudor del riu
Tàmesi el 1858, origen del
posterior sistema de clavegueram de Londres.
El 1881, Chicago i Cincinnati
van ser les dues primeres ciutats dels Estats Units que van
promulgar lleis per garantir
l’aire net. A principis del segle
XX, altres ciutats dels Estats
Units en van seguir l’exemple
i es va crear el Departament

de Contaminació de l’Aire,
que depèn del Departament
d’Interior.
5.5.2. Repercussió de la contaminació a la salut humana
La contaminació atmosfèrica
té una estreta relació amb la
salut humana tal com evidencien les conclusions proporcionades per l’Organització
Mundial de la Salut (OMS). I
les dades i xifres següents en
són una mostra:
1. La contaminació atmosfèrica constitueix un risc ambiental per a la salut i s’estima que causa entorn dels
dos milions de morts prematures a l’any a tot el món.
2. Com menor sigui la contaminació atmosfèrica d’una
ciutat, major serà la salut
respiratòria i cardiovascular de la seva població.
3. Existeixen riscos greus per
a la salut derivats de l’exposició a les partícules en
suspensió i l’ozó (O3) en
moltes ciutats dels països
desenvolupats i en vies de
desenvolupament. És possible establir una relació
quantitativa entre els nivells de contaminació i els
resultats relatius a la salut,
com ara l’augment de
mortalitat o la morbiditat.
4. Es calcula que la contaminació de l’aire d’interiors
causa, aproximadament,
dos milions de morts pre-
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matures, la majoria en països en vies de desenvolupament. Gairebé la meitat
d’aquestes morts es deuen
a pneumònies en menors
de cinc anys.
5. La mala qualitat de l’aire
en espais interiors pot suposar un risc per a la salut
de més de la meitat de la
població mundial. En les
llars on s’utilitza la combustió de biomassa i carbó
per cuinar i escalfar-se, els
nivells de partícules en
suspensió poden ser entre
deu i cinquanta vegades
superiors als recomanats
per les directrius.
6. L’exposició als contaminants atmosfèrics està, en
gran mesura, fora del control personal i requereix
mesures de les autoritats
públiques en l’àmbit nacional, regional i internacional.
7. Es pot aconseguir una
reducció considerable de
l’exposició a la contaminació atmosfèrica si es redueixen les concentracions
dels diversos contaminants atmosfèrics més comuns que s’emeten durant
la combustió de combustibles fòssils. Aquestes mesures reduiran, també, els
gasos amb efecte d’hivernacle i contribuiran a mitigar l’escalfament global.
Les guies de qualitat de l’aire
de l’OMS constitueixen l’anàlisi més consensuada i actualitzada sobre els efectes de la
contaminació a la salut, i recullen els paràmetres de qualitat de l’aire que es recomanen per reduir de manera significativa els seus riscos.
Les guies editades el 2005 són
aplicables a tot el món i es
basen en una avaluació de

Com menor sigui la contaminació atmosfèrica d’una ciutat, major serà la salut respiratòria i cardiovascular de la seva població.
proves científiques. S’hi recomanen nous límits de concentració d’alguns contaminants
a l’aire —partícules en suspensió, ozó (O3), diòxid de
nitrogen (NO2) i diòxid de
sofre (SO2)— que són d’aplicació a totes les regions de
l’OMS. Si s’assolissin aquestes
fites, es podria esperar una
considerable reducció del risc
d’efectes aguts i crònics sobre
la salut.

Tanmateix, no hem de valorar
únicament els riscos ambientals derivats de les activitats
industrials i econòmiques
pròpiament dites, les quals
actualment tenen una normativa que en regula l’operació,
sinó a més tots aquells riscos
associats a les situacions d’emergència que es poden produir de manera fortuïta com a
conseqüència d’aquestes activitats.

5.5.3. Contaminació de l’aigua
L’aigua és un dels principals
recursos naturals utilitzats en
l’activitat humana que si no
gaudeix d’unes condicions
mínimes de salubritat pot
ocasionar afectacions en la
salut de les persones i, per
tant, esdevenir un risc ambiental. Cal recordar que una
mitjana de cinc mil nens
moren cada dia a causa de
malalties evitables causades
per l’aigua i el seu poc sanejament.

Així doncs, accidents com els
ocorreguts a Bhopal, Seveso,
Aznalcóllar, etc., han originat la
necessitat d’establir l’obligació
d’avaluar els riscos ambientals
derivats de situacions d’emergència i de garantir el principi de “qui contamina, paga”.

Alguns dels metalls pesants
que es transfereixen al medi
aquàtic, com el mercuri o el
plom, juntament amb el cadmi i l’arsènic, són contaminants greus, ja que penetren
en les cadenes alimentàries
marines i, a través d’elles, en
l’espècie humana. La malaltia
de Minamata, per exemple,
que va ser descoberta als anys
vint a la badia japonesa de
Minamata, il·lustra aquesta
relació. Aquesta malaltia va
provocar milers de morts al
Japó i Indonèsia i era deguda
al consum de tonyina i altres
peixos que tenien elevades
concentracions de mercuri
com a conseqüència dels abocaments industrials en aquella zona.

El desastre de Bhopal, a l’Índia, ocorregut el desembre
del 1984, va ocasionar una
fuga de 42 tones d’isocianat
de metil en una fàbrica de
pesticides de la companyia
nord-americana Union Carbide. L’accident es va produir durant les tasques de
manteniment i neteja de la
planta per no prendre les
precaucions
adequades.
L’aigua a pressió i les impureses que aquesta arrossegava van entrar en contacte
amb el gas emmagatzemat i
van provocar una reacció
exotèrmica que va originar
com a conseqüència l’obertura per sobrepressió de les
vàlvules de seguretat dels
tancs i la subsegüent alliberació a l’atmosfera del gas
tòxic. El núvol letal que es
va formar, de més densitat
que l’aire atmosfèric, es va
dispersar per tota la ciutat i
va causar de manera immediata la mort per asfíxia de
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milers de persones. S’estima
que entre sis mil i vuit mil
persones van morir la primera
setmana després de la fuita
tòxica i unes dotze mil ho van
fer més tard com a conseqüència directa de la catàstrofe que va arribar a afectar més
de sis-centes mil persones. La
planta química va ser abandonada després de l’accident i
Union Carbide no va respondre pels danys causats.

litat ambiental, que transposa
la Directiva 2004/35/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, sobre
responsabilitat ambiental en
relació amb la prevenció i reparació de danys ambientals,
amplia aquesta obligació d’avaluació de riscos a les activitats
subjectes a les directives de prevenció i control de la contaminació i del transport de mercaderies perilloses.

Actualment, el desenvolupament de la Llei de responsabi-

En el cas del sector energètic
s’està desenvolupant una guia

sectorial que segueix la
norma UNE 150.008: Anàlisi i avaluació del risc
ambiental i estàndard
equivalent, amb la qual
s’identificarien els processos que podrien desencadenar
situacions
d’emergència amb repercussió ambiental.
La finalitat és clara: invertir en prevenció per estalviar costos de resolució i
evitar conseqüències irreparables.
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6.
Semàfors del risc
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Semàfor del risc viari

Josep Lluís Pedragosa

ESTADÍSTIQUES DE SINISTRALITAT
Accidents amb víctimes a la carretera
AMBRE
Malgrat que les xifres d’accidents amb víctimes a la carretera a Catalunya de les quals es disposa no són definitives ja que amb data d’agost del
2012 falta la confirmació del Servei Català de Trànsit (SCT), la valoració es
pot fer amb les xifres que ofereix la Direcció General de Trànsit (DGT)
sobre víctimes greus a la carretera per comunitats autònomes. Les estadístiques del 2011 mostren que els accidents amb víctimes a la carretera
han descendit de manera important, tant a Espanya com a Catalunya,
però han presentat un repunt molt significatiu durant el primer quadrimestre del 2012 a Catalunya, valorat pels responsables com a “efecte
rebot” de la bona tendència els darrers anys. Escau, per tant, obrir un cautelós termini d’observació de la intensitat i continuïtat del repunt.
Morts a 30 dies en accident de trànsit
AMBRE
La valoració entra dins dels mateixos paràmetres que l’apartat anterior
atès que les proporcions d’accidents amb víctimes i les de morts a la
carretera han presentat a Catalunya, segons les mateixes fonts, percentatges de disminució similars el 2011 i d’increment el primer quadrimestre del 2012. Pel que fa en zona urbana, tenint en compte que les dades
provisionals mantenen les xifres de mortalitat, s’imposa un cautelós termini d’espera per confirmar la inquietant arrencada del 2012.

–158–

FACTOR HUMÀ
Lesivitat dels usuaris de vehicles de dues rodes
VERMELL
Malgrat que el 2011 no s’han apreciat increments significatius en l’evolució dels accidents greus en motocicleta i ciclomotor a Catalunya, cal
remarcar dos aspectes de retrocés en aquest indicador: un, el de morts en
carretera i zona urbana de ciclistes i, l’altre, el manteniment de la freqüència en la participació de vehicles de dues rodes amb motor en els
accidents mortals en zona interurbana.
Mortalitat i accidentalitat de les conductores
VERD
Els estudis sobre els grups de risc de persones i la seva implicació en l’accidentalitat confirmen la molt més important participació dels homes
conductors en els accidents greus de circulació, la qual cosa es va recollir
l’any passat com un “vermell” per als conductors homes i que enguany
cal, en justa reciprocitat, valorar-ho com una millor prestació a la seguretat viària de les conductores dones, les quals en igualtat de recorreguts
s’accidenten dues vegades i mitja menys que els homes.
Riscos dels conductors professionals
VERMELL
Aquesta és una gran assignatura pendent que no encerten a coordinar
convenientment els respectius responsables d’Interior i Treball. Cal promoure accions preventives eficaces que abordin la disminució dels accidents de trànsit mitjançant la realització de programes de mobilitat
segura a les empreses per incidir en la prevenció dels accidents in itinere,
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in labore i en missió dels treballadors que utilitzen la via pública per als
seus desplaçaments. És evident que el descontrol sobre l’obligació que els
conductors de camió i autocar disposin del Certificat d’Aptitud Professional no ajuda a eliminar aquest important risc viari.

FACTOR VIA
Sinistralitat a les autopistes i autovies metropolitanes
AMBRE
La disminució d’un 4%, aproximadament, del volum de trànsit general a
la xarxa viària catalana pot haver ajudat a fer decréixer el nombre d’accidents greus a la xarxa viària interurbana de més d’una calçada amb els
diferents i controvertits límits màxims de velocitat establerts, fixos o
variables. És notori, tanmateix, que no ha baixat la velocitat mitjana en
aquestes vies i aquest és un indicador que pot suposar un increment de
l’accidentalitat.
Accidentalitat amb víctimes a les vies locals
VERMELL
La manca d’aquest tipus de control de les velocitats a la xarxa de vies
locals respecte al de calçades separades ha fet decantar la inseguretat
cap a les carreteres secundàries on ara mateix el repunt de mortalitat és
significatiu i preocupant.

FACTOR VEHICLE
–159–

Riscos de l’envelliment del parc de vehicles
VERMELL
La crisi econòmica general ha descobert un descens en l’activitat dels
tallers de reparació de vehicles i un creixement dels informes negatius de
les ITV, cosa que demostra que és imminent el creixement dels accidents
a causa de deficiències en el vehicle per manteniment insuficient.
Ús i riscos de la bicicleta i els patins en l’àmbit urbà
AMBRE
Durant tot l’any 2011 ha estat un tema de discussió la qualitat de vida dels
ciutadans que veuen com sobre les voreres de les zones urbanes ha aparegut un risc d’atropellament de vianants pels usuaris de bicicletes i
patins, que a ritme desproporcionat circulen per les zones de vianants.
També han estat notícia el 2011 les infraccions que cometen els ciclistes a
Barcelona per no respectar els semàfors, però també l’abús de potència i
volum dels vehicles convencionals respecte a les limitacions i febleses
dels ciclistes i patinadors.
Accés a les noves fonts d’energia
VERMELL
El 2011 s’esperava un gran impuls per a la circulació sostenible i segura
propiciant aspectes que tendissin a facilitar l’ús generalitzat dels vehicles
elèctrics que no només permetin entorns urbans més habitables i respirables, obviant els fums d’escapament dels motors d’explosió i de combustió, sinó que moderin d’origen el ritme de la circulació i proporcionin
sorprenents fórmules de control remot de les velocitats mitjançant els
camps magnètics incidents en les revolucions dels motors elèctrics. La
fermesa dels projectes no tenen resposta en els grans productors d’automòbils encara absolutament aferrats al petroli i derivats.
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ASPECTES SOCIALS
Accidents greus a les nits de cap de setmana
VERMELL
La decisió administrativa de perpetrar, el 2011, el tancament de les discoteques a les 3.30 hores a les nits d’estiu ha coincidit amb un increment
d’accidents aïllats, però de gran lesivitat i nombre de víctimes, durant les
nits de cap de setmana. Aquests accidents presenten simultàniament,
entre els usuaris joves, els tres factors que de manera més directe afecten
el temps de reacció dels conductors: alcohol o substàncies psicoactives,
cansament i velocitat.
L’educació viària a les noves generacions
AMBRE
L’educació viària continua sent 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 AMPA (associacions de mares i pares d’alumnes).
Assistència als ferits en accident
VERD
Les associacions de víctimes d’accidents constitueixen una activa
col·laboració amb les autoritats i els serveis responsables de promoure la
prevenció, però també l’assistència als ferits en accidents. Les opinions
sobre els serveis sanitaris de primera assistència són immillorables.

–160–

Semàfor del risc per a la salut

Rosa Gispert i Ricard Tresserras

La mortalitat general es manté a la baixa gràcies a malalties que tenen
possibilitats de tractament i/o prevenció
VERD
Continua baixant la mortalitat general i augmentant l’esperança de vida,
tant en néixer com als 65 anys. No obstant això, diverses de les causes que
anys anteriors mostraven una disminució, ara han quedat estancades,
com s’esmenta en el semàfor ambre. Continuen mostrant una evolució
decreixent les malalties cerebrovasculars en els dos sexes, principalment
d’edats elevades, i es manté la tendència a la baixa dels problemes que
afecten els joves adults, com la incidència dels casos de sida.
S’estanca la reducció de la mortalitat per diverses malalties i problemes de salut que mostraven bona evolució des de feia anys
AMBRE
Algunes d’aquestes patologies afecten persones relativament joves i
suposen una càrrega social molt gran, com són els accidents de trànsit i
les malalties mentals. Pel que fa a altres malalties en què aquest any augmenten les taxes, cal destacar el càncer de mama en les dones, així com
la cirrosi i malalties del fetge i la cardiopatia isquèmica en els dos sexes.
Caldrà veure si es confirma un canvi de tendència en els propers anys o es
tracta d’una variació aleatòria.
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El càncer de pulmó en les dones i les demències posen de relleu algunes patologies que ara per ara estan lluny de ser controlades
VERMELL
La mortalitat per càncer de pulmó en les dones mostra una corba ascendent molt marcada des d’inicis del 2000, cosa que posa de manifest les
conseqüències de la incorporació de les dones al tabaquisme, que ja fa
anys que s’evidencia. Així mateix, la mortalitat per càncer de pulmó en els
homes, tot i que ha experimentat un cert estancament els darrers anys,
ha augmentat els dos darrers. També les malalties del sistema nerviós,
principalment les demències com l’Alzheimer, en els dos sexes, continuen
tenint una tendència ascendent.

Semàfor del risc industrial
A partir de l’any vinent s’inclouran indicadors del resultat de les inspeccions periòdiques
d’instal·lacions (sotmeses a reglamentació en matèria de seguretat industrial). Es calcularà el percentatge d’instal·lacions que en la primera inspecció ja han obtingut la qualificació de favorable. Els
camps d’aplicació seran les instal·lacions d’ascensors i les de baixa tensió.

Semàfor del risc d’inseguretat a la xarxa

Manel Medina

Seguretat a la xarxa
VERMELL
Tot i que el darrer any s’han produït alguns incidents molt greus, la sensació és que el panorama general s’ha estabilitzat. 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
perpetrats, o almenys detectats. Però, en contrapartida, els atacs són més
eficients des del punt de vista de la rendibilitat de l’esforç per al seu
desenvolupament, cosa que ha permès la consolidació “empresarial” de
les organitzacions criminals que exploten els mecanismes d’atac que es
desenvolupen en el món submergit o underground.
Els incidents de robatori d’identitat i de credencials de serveis han augmentat considerablement, amb alguns casos que han afectat milions
d’usuaris de tot tipus.
Ordinadors contaminats
AMBRE
La disminució d’infeccions s’ha manifestat en quasi tots els tipus de programes i pràctiques malicioses, llevat dels cucs (worms) i les botnets (xarxes de programes robots). Els fabricants de programes malignes semblen
haver-se decantat per programes “fantasma” o robots: botnets, que seleccionen els ordinadors en els quals s’han de mantenir ocults per robar
determinat tipus d’informació, en lloc d’expandir-se de manera indiscriminada. Això dificulta molt el treball dels fabricants d’antivirus, ja que els
programes malignes no arriben fàcilment a les seves mans, per poder-los
analitzar i anul·lar.
En definitiva, podem estimar que la contaminació dels ordinadors dels
usuaris domèstics s’ha mantingut estable, o inclús ha millorat, ja que no
són uns ordinadors interessants per a la majoria d’atacs dirigits, en els
quals s’han concentrat els pirates informàtics organitzats. Per contra, els
atacs a ordinadors professionals han augmentat.
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Mesures de seguretat aplicades
VERD
El percentatge d’usuaris que han instal·lat mesures de seguretat als ordinadors ha augmentat lleugerament d’una manera general. Podem destacar la generalització de la pràctica de l’actualització automàtica del software de Windows de Microsoft, un dels més emprats, i dels programes
anti-spam i antivirus. De fet, Espanya està entre la llista de països amb
menys percentatge de spam. Les entitats financeres també han estat aplicant mesures de protecció efectives contra el phishing, especialment les
més grans, i indirectament les entitats més petites a través de les fusions.
Pràctiques de seguretat dels usuaris
AMBRE
Els usuaris prenen consciència de la necessitat de tenir cura de com tracten els seus ordinadors i com els protegeixen d’atacs externs o fallides
fortuïtes. Les millores més destacables són la sensibilització contra el
robatori de credencials (phishing).
En canvi, s’ha detectat una relaxació en la protecció de les dades personals, que molts usuaris lliuren a qualsevol entitat, a canvi de “serveis gratuïts”, sense prendre cap mesura per detectar si l’entitat sol·licitant és de
confiança, s’ha compromès a complir amb la Llei orgànica de protecció de
dades personals (LOPD) o la directiva europea corresponent, o disposa
dels mecanismes de protecció de dades adients. Això és especialment
greu en les aplicacions de xarxes socials i sobretot en els portals de
comerç electrònic “desconeguts”, que ofereixen productes o serveis a
preus “de saldo” però que finalment no acaben lliurant mai al comprador,
el qual en canvi els ha deixat les dades de la seva targeta de crèdit, adreça
postal, telèfon, etc.
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Seguretat en els telèfons mòbils
VERMELL
Han augmentat els programes malignes 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 demanades per les màfies
organitzades.
Seguretat dels servidors
VERMELL
Al contrari que en els ordinadors personals, s’ha detectat un augment
relatiu d’atacs a servidors per modificar el contingut de les pàgines web,
introduint-hi programes malignes que s’instal·len al navegador de l’usuari quan aquest es descarrega la pàgina. Aquests programes poden fer
quasi qualsevol cosa, però normalment s’utilitzen per robar les credencials de l’usuari d’aplicacions de banca virtual o per a atacs dirigits més
específics.
S’està intentant millorar la seguretat amb la promoció de servidors a proveïdors d’informàtica en núvol (cloud computing), però encara no se n’ha
generalitzat l’ús i la seva seguretat tampoc no està garantida, ja que no
hi ha unes normes de gestió de la seguretat dels serveis en núvol (cloud)
reconegudes i àmpliament adoptades pels proveïdors.

BLOC 2.qxd

30/10/12

17:00

Página 163

Semàfor del risc d’inseguretat ciutadana

Diego Torrente

SEGURETAT OBJECTIVA
Vandalisme(a)
VERD
L’any 2011, 7,7 de cada 100 catalans ha patit un acte de vandalisme. La dada
suposa un descens d’un punt absolut respecte a l’any anterior (-12,7% en
termes relatius). La mitjana del període 2008-2010 va ser de 9,2, la qual
cosa vol dir que el descens és important i s’aproxima a la mitjana dels
últims deu anys, que va ser del 7,5.

Delinqüència comuna(b)
VERD
Tant l’índex de prevalença (que mesura quin volum de població està
exposat al delicte) com el d’incidència (que mesura el volum de delictes
per càpita) van registrar un descens molt lleuger (un 5% en termes relatius) respecte a l’any 2010. Aquest descens és superior al -0,6% que va
enregistrar el Ministeri de l’Interior en l’àmbit espanyol. L’índex de prevalença és del 18,3% i el d’incidència del 25,4%. L’evolució respecte a la mitjana dels últims tres anys és positiva (-3% i -5,4%, respectivament), però no
respecte als últims deu anys (+7,5% i +6%).
Malgrat els resultats positius globals (atribuïbles en bona mesura als fets
contra vehicles), hi ha un lleuger increment en els robatoris a domicilis
(que passen de l’1,9% al 2,3%). L’indicador dels delictes contra les persones
es manté constat (9,5%), malgrat que es troba dins de paràmetres alts. El
cost econòmic suportat per les víctimes del delicte (en destrosses) l’any
2011 va ser de 808 ¤ de mitjana, un 6,5% menys que l’any anterior però un
3% més que la mitjana dels darrers tres anys.
Delinqüència organitzada(c)
AMBRE
Segons les informacions del Ministeri de l’Interior i l’Europol, continuen
havent-hi evidències d’una important activitat pel que fa a bandes organitzades de delinqüents a Catalunya, tal com mostren els indicadors de
nombre de bandes i de detencions.

SEGURETAT SUBJECTIVA
Seguretat percebuda(d)
AMBRE
Els catalans valoren amb un 6,3 sobre 10 els nivells de seguretat percebuda als seus municipis i barris el 2011. Els resultats són semblants als dels
últims anys. Hi ha una estabilització de la por.
Civisme percebut(e)
AMBRE
El civisme percebut al barri rep una qualificació de 5,9 sobre 10. És un indicador estable en els últims tres anys.
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TOLERÀNCIA
Vers els col·lectius (immigrants)(f)
VERD
Només un 7,8% dels catalans citen la immigració com a principal problema de Catalunya. L’any anterior era un 12%. Aquest indicador registra caigudes des de l’any 2007 quan va començar l’actual crisi econòmica. L’explicació de la millora és que moltes persones deixen de mencionar la
immigració com a problema davant d’altres aspectes laborals o econòmics.
Vers les conductes desviades(g)
AMBRE
El percentatge de fets patits pels ciutadans que les víctimes defineixen
com a “delicte” es manté estable en un 82%. Pràcticament no ha variat
molt des del 2006.

DEMANDES DE SEGURETAT
Imatge de les institucions de seguretat(h)
AMBRE
Els cossos de Mossos d’Esquadra i Policia Local reben una nota de 6,6 i 6,3
sobre 10, respectivament. És una qualificació molt semblant a la d’anys
anteriors, malgrat que la dels Mossos baixa dues dècimes.
Demandes de seguretat(i)
–164–

AMBRE
La demanda de seguretat continua estable. L’indicador del percentatge
de persones que entra en contacte, per iniciativa pròpia, amb els Mossos
d’Esquadra sigui quin sigui el motiu i el mitjà és del 17,2%, un punt menys
que l’any anterior. Un altre indicador és l’índex de denúncia de fets delictius, que és del 44%; aquí sí que hi ha un descens més acusat de dos
punts. Malgrat tot, no són canvis molt significatius.
Satisfacció amb els serveis de seguretat(j)
AMBRE
La satisfacció dels usuaris sobre els cossos policials i jutjats és de 7,2 sobre
10. S’aprecia una lleugera tendència a la millora de la satisfacció atès que
la mitjana dels darrers tres anys és de 6,9 i la dels darrers deu anys de 6,6.

POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE SEGURETAT (POLICIA)
Recursos(k)
AMBRE
El pressupost de la Direcció General de la Policia va ser de 878 milions
d’euros. Per primera vegada en la història recent dels pressupostos de
seguretat de Catalunya, va haver-hi un descens (-3,3%) en l’aportació de
recursos humans en termes de seguretat, l’indicador del qual se situa en
el 19,7%. La plantilla de Mossos va créixer només un 4,5% quan la mitjana
dels darrers tres anys era del 15,1%; i de l’11,2% en els últims deu. En canvi,
el nombre de policies locals va caure un 1,2%. Es pot concloure, doncs, que
les retallades econòmiques com a conseqüència de la crisi es deixen
notar a partir del 2011.
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Actuacions(l)
El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya no ha fet públiques les dades estadístiques del 2011 en el moment de tancar aquesta
edició.
Eficàcia(m)
El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya no ha fet públiques les dades estadístiques del 2011 en el moment de tancar aquesta
edició.
Eficiència(n)
El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya no ha fet públiques les dades estadístiques del 2011 en el moment de tancar aquesta
edició.

Fonts: Enquesta de seguretat pública de Catalunya, 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 d’un indicador de l’any
actual amb la mitjana dels últims tres anys. El semàfor és verd quan, davant d’un fet negatiu per a la
seguretat, el primer és menor, igual o augmenta només fins a un 3%. Quan l’augment és entre el 3% i el
10%, el semàfor és groc. Si l’increment és superior al 10%, el semàfor apareix en vermell. Si el fenomen
estudiat és positiu per a la seguretat, funciona en sentit invers. Quan un mateix indicador incorpora
dimensions i subindicadors diferents, se’n 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 global delictiva, i costos econòmics i psicològics per víctima.

(c)

Detecció i detenció de bandes organitzades i decomís de tràfics il·lícits segons els informes de
l’Àrea Central d’Anàlisi Criminal (Mossos d’Esquadra) i del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (Ministerio del Interior), i de l’informe de l’Europol sobre amenaces de la delinqüència organitzada.

(d)

Nivell de seguretat percebut al municipi i al barri on viu.

(e)

Nivell de civisme percebut al barri on viu.

(f)

Percentatge de població que cita la immigració entre els tres primers problemes de Catalunya.

(g)

Percentatge de fets patits que la víctima defineix com a “delictiu”.

(h)

Valoració dels serveis de Mossos d’Esquadra i Policia Local.

(i)

Percentatge de persones que contacten amb els Mossos d’Esquadra i índex de denúncia de
delictes a la Policia o al Jutjat.

(j)

Valoració global dels serveis policials i els jutjats en fer una denúncia.

(k)

Pressupost de la Direcció General de Seguretat Ciutadana. Plantilla de Mossos d’Esquadra. Plantilla de Policies Locals. Policies a Catalunya per cada mil habitants.

(l)

Estadístiques de delictes, faltes i detencions dels Mossos d'Esquadra.

(m)

Percentatge de delictes i faltes resolts sobre el total de denúncies. Detencions per cada cent
denúncies.

(n)

Delictes i faltes resolts per cada mosso/a. Detencions per cada mosso/a. Delictes i faltes resolts
per cada milió d'euros de pressupost.
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Semàfor assegurador

Roman Mestre

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, indústria i comerços. En aquestes
quatre categories podem trobar pòlisses que cobreixen riscos concrets, com incendis i robatoris,
per exemple. Però s’ha escollit, com a base de l’estudi, les anomenades pòlisses multiriscos perquè
són les més contractades i les que incorporen un major nombre de cobertures dins d’una mateixa pòlissa.
No disposem de dades del número de sinistres totals però sí de la seva distribució dins de cada
ram, de l’import mitjà (valoració econòmica del perjudici per part de l’assegurat que la companyia satisfà) que suposa cada sinistre i, per tant, del percentatge que representa 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, per la qual
cosa queden al marge sinistres o bé no coberts o bé no assegurats. Els sinistres causats per catàstrofes naturals 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 1200 i 1243 de la Investigación Cooperativa entre Entidades
Aseguradoras (ICEA).
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Assegurança multirisc de la llar
AMBRE
Més del 55% dels sinistres són provocats per danys per aigua i vidres.
Aquests suposen més d’un 44% de l’import total d’indemnitzacions
satisfet per les companyies asseguradores i en el seu conjunt tenen un
petit increment en el seu cost mitjà per sinistres inferior al 10%. Per contra, els robatoris i els danys elèctrics incrementen els seus costos per
sinistre en un 15% i en conjunt representen el 25% del total de l’import.
Aquests, però, es veuen compensats en certa manera per una disminució dels sinistres de responsabilitat civil, que veuen com el seu import
mitjà és un 17% més barat.
Assegurança multirisc de comunitats
VERMELL
Totes les cobertures experimenten un increment en el seu cost mitjà
per sinistre. Destaquen els sinistres de responsabilitat civil, que suposen més del 26% de l’import total satisfet i l’import mitjà dels quals s’ha
incrementat en un 18%; i els de danys per aigua, que pugen un 10% i
representen més del 40% del total.
Assegurança multirisc d’indústries
VERMELL
Tot i que els incendis, el risc en aquest ram amb més sinistralitat, presenten un comportament estable, els sinistres per robatori i responsabilitat civil experimenten un augment en l’import mitjà per sobre del
40% i representen més del 30% de l’import del total dels sinistres pagat.
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Assegurança multirisc de comerços
VERMELL
Totes les cobertures experimenten un increment en el seu cost mitjà
per sinistre. Destaquen els danys per aigua, vidres, danys elèctrics i robatoris, que suposen el 74% del total dels sinistres i que experimenten un
increment molt important en l’import mitjà per sinistre, per sobre del
70%.
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