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BENVINGUDA

SR. JORDI GUIX
Vicepresident de l’IDES i degà del
Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya
Bon dia i benvinguts.
En primer lloc vull donar les gràcies
al Director General d’Energia, Mines i
Seguretat Industrial, Sr. Pere Palacín,
que avui és amb nosaltres. També vull
donar les gràcies al Sr. Isidre Masalles,
subdirector general de Seguretat
Industrial, així com a tots els membres
protectors que fan possible aquest
Fòrum: Prevencontrol, MC Mutual i al
Comitè Tècnic de l’IDES, que treballa per
posar la part tecnològica a la seguretat i
que està format per Maria Cinta Pastor,
Rafael Nadal, Isabel Castillejo, Jordi Sans
i David Jiménez.
També m’agradaria donar les gràcies a
totes les persones que han treballat per

fer possible el XVIII Fòrum de la Seguretat
i a tots vostès per assistir a aquest acte.
Des del meu punt de vista, el fet de
dedicar aquesta edició al manteniment
com a clau de la seguretat, ens serveix
per donar visibilitat i rellevància a aquest
sector de la nostra professió i als nostres
professionals en general que, sovint, no
obtenen el reconeixement que es mereixen
per part de la societat, perquè passen més
desapercebuts que altres sectors.
Els enginyers som els que posem la
tecnologia al servei de la societat, però
el nostre desavantatge és que la societat
no manté un contacte tan directe amb els
enginyers com el que pot tenir amb altres
professions com per exemple les dedicades
a la medicina. . En el nostre cas la societat
gaudeix de la nostra feina, ja sigui amb
productes, instal·lacions o serveis, però
no té un contacte tant directe amb els
enginyers, tot i que aquests també vetllen
pel benestar i seguretat de la societat.
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I aquesta invisibilitat o gairebé invisibilitat
es fa més palesa en els enginyers que
es dediquen al manteniment, ja que
malauradament la seva visibilitat està
més relacionada quan hi ha algun
problema o passa alguna incidència que
ningú desitja.
És per aquest motiu que considero un
encert la jornada d’avui, ja que posa
de manifest com és d’imprescindible
la bona gestió del manteniment, tant
per les empreses, com per a la societat
per a la qual treballem mitjançant els
nostres coneixements en l’aplicació de la
tecnologia.
Des del nostre Col·legi estem defensant,
pregonant i fent un gran treball per
donar visibilitat als enginyers, al seu
perfil humà i professional. També posem
en valor la nostra capacitat, el nostre
pragmatisme, la nostra visió cartesiana
del món, com alguns diuen, i en fem
difusió. Els enginyers som els que trobem
solucions imaginatives basades en la
realitat i aquest és el motiu pel qual els
enginyers estem molt orientats vers els
models i les capacitats de gestió. En el
món empresarial hi trobarem sempre
molts enginyers que es dediquen a la
gestió.
No es poden aconseguir uns bons
resultats sense un bon model de gestió
i un bon sistema de gestió. Sigui quin
sigui el model de gestió que es faci servir,
cal destacar-ne dos elements clau, com
són els indicadors dels resultats que,
en aquest cas, amb el manteniment
es volen aconseguir i el lideratge dels
equips de manteniment per aconseguirlos. Els coneixements i habilitats dels
enginyers fan que siguin els professionals
amb millors competències per a aquest
lideratge.
Moltes gràcies.
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SR. MIQUEL DARNÉS
President de l’IDES i degà del Col·legi
d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona
Jordi, només dir-te que comparteixo
plenament tot el teu discurs perquè també
som enginyers i, per tant, compartim
aquesta professió.
Els temps passa volant i aquests dies m’he
recordat de l’acte de fundació de l’IDES
a la Sala de Juntes d’aquesta casa l’any
1998, quan els degans eren el Sr. Carrillo
i el Sr. Llobet, que van ser els impulsors
d’aquesta fundació. I el Sr. Narcís Mir
—que tenim avui entre nosaltres— i que
va ser-ne l’ideòleg o, si més no, un dels
ideòlegs importants.
En aquell temps, Ulrich Beck ja parlava
de “la societat del risc” i es va veure la
necessitat d’entomar aquest repte i crear
una fundació, en aquest cas, patrocinada
pel Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya i pel Col·legi d’Enginyers
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona, per tirar-la endavant de
cara a fer estudis i altres activitats dins el
marc de la seguretat.
Des d’aleshores, ha plogut molt i han
passat moltes coses, entre elles la maleïda
crisi que ho ha fet trontollar tot i l’IDES
tampoc se n’ha escapat. Però avui, tornem
a ser aquí, i ja veurem com evolucionarà
tot plegat. Les coses són com són però, en
qualsevol cas, l’important és ser-hi.
El Fòrum de la Seguretat és un dels actes
importants i fonamentals que, juntament
amb l’Observatori del Risc, anualment
coordina i dirigeix l’IDES, tot i que també
elabora i coordina altres projectes.
Permeteu-me que us parli una mica,
sobretot pels que no el coneixeu, de
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l’Informe 2014 de l’Observatori del Risc,
perquè n’estem molt orgullosos.
Sota el títol Enginyeria i Seguretat a la
Catalunya del futur. Riscos i oportunitats
d’un nou Estat (que a mi m’agradaria que
fos així), es fa palès que, en el marc d’un
nou Estat, el dret a la seguretat ha de
ser un element important, i és per això
que en aquest Informe es parla de l’Estat,
del Dret i l’Estat de dret, de seguretat
industrial, de seguretat contra incendis,
d’assegurances i activitats.
Està previst, si tot va bé, que aquest any
fem la segona part d’aquest Informe. Per a
qui no en conegui la primera part, dir-vos
que la podeu descarregar gratuïtament a
la web de l’IDES.
Us vull fer saber que, juntament amb en
Jordi Guix, hem demanat mantenir una
reunió amb el Sr. Carles Viver i Pi-Sunyer,
president del Consell Assessor per a la
Transició Nacional per tal de presentarli aquest Informe per si el vol tenir en
compte i utilitzar-lo per a allò que cregui
convenient.

També vull dir que, com a col·legis
professionals compromesos amb la
seguretat, hem de fer el possible i
continuar mantenint i exigint els nivells
bàsics i suficients de seguretat que hi
havia fins ara, sense anar, està clar,
en contra de la Llei de Simplificació
Administrativa, que actualment està en
tràmit en el Parlament i que, potser, al
setembre ja sigui al carrer.
Diem sí a la simplificació, però també sí
a la seguretat perquè no són conceptes
contradictoris ni ho han de ser. I aquest
és un dels reptes que els col·legis ens hem
posat per continuar mantenint aquest nivell de seguretat que hi havia fins aquest
canvi de paradigma. Ara, la idea i la tendència és que les “declaracions responsables” o “comunicacions prèvies” vagin
substituint, en tots els àmbits i de manera gradual, l’autorització administrativa
que és el que hi havia fins ara.
Per tant, en primer lloc, caldrà reforçar
la inspecció, ja que si d’entrada ja no es
fa la inspecció prèvia s’haurà de fer a
posteriori. Amb això vull dir que caldrà
esmerçar recursos en inspecció per
tal de controlar i garantir que, en una
instal·lació, tot està en ordre.
En segon lloc serà necessari conscienciar
la ciutadania que presentar una declaració
prèvia responsable no eximeix, en cap cas,
de tenir un tècnic necessari, els permisos
necessaris i tota la documentació i
tot el projecte en ordre, de forma ben
executada, i cal fer-los entendre que,
de no ser així, poden incórrer en una
responsabilitat, tant civil com penal.
No n’hi ha prou en signar un document.
Els col·legis estem insistint molt que,
al costat de tot això, hi hagi un tècnic
qualificat amb un projecte visat o revisat
pel col·legi, perquè amb aquest visat
o aquesta revisió sempre hi ha adjunta
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una pòlissa de responsabilitat civil per a
cobrir incidències.
Aquesta és una reflexió sobre la
importància de la seguretat, tant pels
professionals, com per a la societat, com
per a l’Administració, per tal minvar els
danys que es puguin ocasionar.
Passo la paraula al Sr. Pere Palacín,
Director general d’Energia Mines i
Seguretat Industrial.

SR. PERE PALACÍN
Director General d’Energia Mines i
Seguretat Industrial
Bon dia. En primer lloc, vull excusar
el Conseller que, encara que li hagués
agradat ser avui aquí, li ha estat
impossible.
Vull felicitar l’IDES per l’encert que ha
tingut en organitzar aquest XVIII Fòrum
de la Seguretat amb un tema tan important
com és el manteniment. També felicitarlos perquè amb aquest XVIII Fòrum han
arribat a la majoria d’edat.
Vull donar les gràcies, tant a tots els
ponents per les seves aportacions, com
als experts que participaran en la taula
rodona, perquè estic segur que les seves
aportacions ens ajudaran a veure-hi més
clar en tots els temes de seguretat.
Vivim en una societat complexa en què,
cada dia, les activitats que nosaltres
desenvolupem presenten una sèrie de
riscos pel que fa a seguretat industrial i
el manteniment és una de les eines més
importants per garantir-la.
El Departament d’Empresa i Ocupació
exerceix, entre altres, les funcions en les
competències de la Generalitat en matèria
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de seguretat industrial i prevenció de
riscos laborals.
La seguretat industrial, de la qual
s’encarrega la Direcció General d’Energia
i Mines i Seguretat Industrial de la
qual, en sóc el director, té com a missió
principal vetllar per la seguretat en les
instal·lacions.
Cal minimitzar riscos perquè no es
generin danys a les persones, als béns o
al medi ambient.
Pel que fa a riscos laborals, es vetlla per
minimitzar els accidents, principalment
en el treball de les persones, tot allò que
pugui afectar la seguretat i la salut dels
treballadors.
A la Unió Europea l’estadística demostra
que el 17% dels accidents laborals
amb causa de mort són deguts al mal
manteniment de les instal·lacions i
dels equips. Això demostra com n’és
d’important el manteniment.
Que les instal·lacions siguin segures és
conseqüència de tota la cadena de valor
de la seguretat industrial on intervenen
des de dissenyadors, projectistes, constructors enginyers, empreses manteni-
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dores, d’inspecció inicial, la periòdica i
l’Administració, que és la que vetlla pel
compliment de tots els agents. Per tant,
hi ha molts agents implicats i és feina
d’aquesta seguretat industrial vetllar que la
feina de tots aquests estigui ben feta.
Les instal·lacions, si estan ben projectades
i ben construïdes, segur que són segures.
La missió del manteniment és que continuïn aquestes condicions de seguretat.
La inspecció periòdica corrobora que
les instal·lacions i els equips segueixen
mantenint aquesta seguretat industrial.
Mantenir la cultura de la seguretat només
és possible en l’esforç i la dedicació de
tots, en les atribucions i obligacions que
tenim tots plegats, en una responsabilitat
de servei d’interès púbic.
La Generalitat, i concretament la Direcció
General d’Energia, i més concretament la
Subdirecció de Seguretat Industrial, té
una sèrie de competències i una sèrie de
labors a fer quant a seguretat industrial:
- Desenvolupa normativa en aplicació
de les competències exclusives de la
Generalitat de Catalunya, en l’àmbit
de la seguretat industrial.
- Fa difusió de la normativa de les
millores pràctiques en aquest àmbit
i hem d’agrair als dos
col·legis
d’enginyers perquè col·laboren en
molts temes de seguretat industrial,
com per exemple en les taules
consultives de baixa tensió, en les de
combustibles, en les d’instal·lacions
tèrmiques d’edificis...
- Fa campanyes i jornades de difusió.
- Participa en els comitès d’elaboració de normes tècniques d’AENOR i
en els grups de treball del MINETUR

- Elabora els plans d’inspecció i fem
inspeccions individuals per denúncies
o accidents, si s’escau, i a vegades
també sancionem.
Pel que fa a l’àmbit normatiu -que també
s’ha apuntat aquí- aquest any hi ha hagut
un canvi, amb l’aparició de la Llei 9/2014
de 31 de juliol de seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes.
Aquesta llei té dos objectius:
- L’aplicació plena de la Directiva de
Serveis als organismes de control.
- La simplificació administrativa,
com ha apuntat el degà del Col·legi
d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona, que
portarà que es generi menys papers
facilitant la tramitació electrònica i
l’ús de les declaracions responsables.
Una llei que porta novetats i sempre,
com a tota nova llei, provoca que els
qui ens hi hem d’adaptar siguem, en
alguns moments, reticents. Val a dir que
les tramitacions electròniques ens han
portat alguns problemes informàtics, i
des d’aquí vull demanar disculpes perquè
ens hem trobat veritables problemes en
la tramitació d’algunes instal·lacions.
En aquest moment el Departament
d’Empresa i Ocupació està desenvolupant
aquesta Llei mitjançant una sèrie de
decrets:
-El decret del desplegament de la
mateixa llei, que regula el registre
d’instal·lacions tècniques de seguretat
industrial (RISCIC) i el registre
d’agents de la seguretat industrial
(RASIC).
- El decret que desenvoluparà el títol
segon de la Llei, concretament el
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que fa referència als accidents greus
i incorporarà les noves disposicions
de la Directiva Seveso III. Aquest, tal
com estipula la Llei en el seu article
10, l’estem elaborant conjuntament
amb el Departament de l’Interior i
amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat.
- El decret —pràcticament acabat—de
les xarxes de distribució d’aigua, en
l’aplicació de la Disposició Transitòria
sisena de la Llei de Seguretat
Industrial.
Val a dir que també estem estudiant
l’elaboració d’una nova llei d’ITV
Fins aquí he enumerat, més o menys,
les tasques que té la Direcció General en
temes de seguretat industrial, però me’n
deixava una d’important. Els agents que
intervenen en la cadena de valor de la
seguretat industrial són empreses que
han de ser rendibles. Unes altres tasques
de l’Administració i, concretament, de
la Direcció General d’Energia, Mines i
Seguretat Industrial són vetllar perquè
aquesta competència entre tots els nostres
agents que competeixen en la seva feina
del dia a dia sigui una competència
lleial.
I dic això perquè, la crisi ha provocat
que molta gent faci instal·lacions o
faci moltes tasques sense cap mena de
formació i és per a controlar que no passi
això que nosaltres tenim els inspectors
corresponents. Rebem moltes queixes
dels gremis d’instal·ladors, denunciant
que hi ha molta competència deslleial:
els animo a què ho denunciïn, que
nosaltres actuarem en els casos de males
pràctiques.
I ara em dirigeixo als empresaris per
dir-los que, si bé el manteniment és un
element molt important en la seguretat
industrial en les seves empreses, vetllar
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per un manteniment preventiu també ho
és, ja que pot augmentar la producció de
les seves empreses. No s’ha de procurar,
només, que no hi hagi accidents, sinó que
hem de pensar que amb un manteniment
preventiu es pararan menys vegades les
seves cadenes de producció i es generaran
més beneficis.
La jornada d’avui ha englobat empresaris,
propietaris d’instal·lacions, enginyeries,
col·legis, mantenidors... Crec que ha
estat un encert convocar tots els agents
de la cadena de seguretat i vull felicitar
l’IDES per aquestes jornades que són
molt importants, en aquest cas, per la
seguretat industrial.
No vull estendre’m més, però sí que
voldria matisar les paraules del degà
del Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya quan diu que la figura dels
enginyers (jo en sóc pels dos col·legis)
sovint passa desapercebuda. Els enginyers fem feines molt importants per
a la societat i no només ens criden per
solucionar problemes, sinó també per fer
projectes, formant part important de la
creació de riquesa del país.
Res més, desitjar-los que tinguin una jornada ben profitosa i que sàpiguen que tenen
el nostre Departament a la seva disposició.
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Modera: JORDI SANS

La hidra del risc
engoleix les bases
de la societat
moderna
Sr. Narcís Mir
Enginyer industrial i economista
Enginyer industrial, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, titulat en Ciències
Socials i Màster en Direcció Pública, des de 1986 ha treballat a la Generalitat de Catalunya on
ha tingut diferents càrrecs: gerent de l’Oficina de Gestió Empresarial, subdirector general de
Seguretat Industrial, subdirector general d’Indústria, director general d’Innovació i Organització
de l’Administració, director general de Modernització de l’Administració, cap del Gabinet Tècnic
del Departament de Treball i cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Empresa i Ocupació.
També va ser un dels membres fundadors (1998) i membre de patronat de l’Institut d’Estudis
de la Seguretat (IDES). A l’IDES va ser director de l’Observatori del Risc des de l’any 2001 al 2004.
També fou membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
És autor de diversos llibres, articles i ponències publicades i ha participat com a professor en
màsters, cursos i fòrums i també en programes de ràdio i televisió.
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La hidra del risc engoleix les bases de la societat moderna

1. La hidra del risc engoleix les bases de
la societat moderna
que detectem en els corrents de fons de
la dinàmica social i veure si és cert que
es va configurant una nova forma social
amb les característiques que han anticipat
alguns d’aquests autors.
Per això, comencem per delimitar que
entenem per modernitat.
1.1.
PRIMERA MODERNITAT:
FASE SÒLIDA

Sr. NARCÍS MIR
Enginyer industrial
Bon dia.
De ben segur que han sentit a parlar de la
societat de la informació i, probablement,
de la societat del risc, o de la societat o
modernitat líquida. Són etiquetes que han
posat diferents autors per a caracteritzar
el tipus de societat cap a on camina
la societat actual. Són intel·lectuals
com Manuel Castells (societat de la
informació), Ulrich Beck (societat del
risc), Zygmunt Bauman (modernitat
líquida) o Richard Sennett.
L’1 de gener d’aquest any va morir
Ulrich Beck, sociòleg i autor d’una obra
clau, ¨La societat del risc¨, que ens va
inspirar per a la creació, l’any 1998, de
l’Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES)
i, posteriorment, per a l’Observatori del
Risc. El que els hi proposo amb aquesta
conferència, que té aquest títol tan
estrident, és fer una ruta ràpida per veure

La modernitat és una categoria utilitzada
per a caracteritzar un procés històric que
té els seus orígens a Europa, s’inicia amb
el Renaixement, dura uns quants segles i
configura un model de societat que té les
característiques següents:
- La religió i la mitologia esdevenen
clarament insuficients per explicar la
realitat i cedeixen el pas a la raó.
- Amb l’ús de la raó prospera la
ciència i les forces productives
experimenten un desenvolupament
sense precedents. S’instaura una gran
fe en la ciència i en el progrés.
- Aquest desenvolupament de les
forces productives cristallitza en la
revolució industrial.
- La revolució industrial transforma
la societat rural i tradicional en la
societat urbana. Es produeix un gran
desplaçament de la població del camp
a les ciutats i les ciutats experimenten
un gran creixement.
- La producció social és cada cop més
massiva i en sèrie, requerint grans
centres de producció. Apareixen les
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grans fàbriques modernes configurades
com a grans burocràcies maquinals.

que es caracteritza per ser una fase
líquida.

- El capitalisme industrial porta al
naixement de dues classes socials que
seran el motor dels conflictes i de les
transformacions socials: la burgesia i
el proletariat.

1.2.
SEGONA MODERNITAT: FASE LÍQUIDA?

- El treball és cada cop més un
treball assalariat: treballadors per
comte d’altri que venen la seva
força de treball a canvi d’un salari.
I, progressivament, adquireix estabilitat, característica d’unitats productives –grans fàbriques- que treballen
en entorns estables.
- La vida en les ciutats transforma el
model de família: la família rural o
extensa (integrada sovint per vàries
famílies nuclears) es transforma en la
família nuclear (pare, mare i fills no
casats) neolocal.
- Neix l’Estat-nació (a finals s. XIV).
La constitució dels Estats-nació posa
fi a la poliarquia del feudalisme
(pluralitat de poders autònoms i
suprems). L’Estat neix com a Estat
absolutista (concentració de poders);
evoluciona cap a l’Estat liberal de dret
(no democràtic), quan la burgesia
que havia anat prenent el poder
econòmic reclama el poder polític;
es transforma en l’Estat democràtic
liberal; i la darrera estació és l’Estat
social de dret (forma jurídico-política
de l’Estat del benestar).
- El riu d’aquest procés històric
va desembocar en el mar de la
modernitat, caracteritzada per les
coordenades que he descrit abans.
Ara ens plantegem si aquesta era una
primera modernitat, caracteritzada
per ser una fase sòlida, i ara ens
adrecem cap a una segona modernitat,
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Analitzarem les principals institucions de
la (primera) modernitat per veure la seva
estabilitat o bé si es troben en un procés
de transformació.
1.2.1. El progrés: de la producció
social de riquesa a la producció
social (simultània) de riscos
No hi ha dubte que l’imponent progrés
tecnològic (desenvolupament de les
forces productives) ha estat la causa del
creixement de la riquesa i de la millora
del nivell de vida de la població dels
països desenvolupats, des de la revolució
industrial. Per tant, la substitució de la
protecció divina per la fe en la ciència i el
progrés ha donat un bon resultat.
No obstant això, en la modernitat
avançada, la producció social de
riquesa ha anat cada cop més
acompanyada de producció social de
riscos. Avui és temerari pensar en el
procés de modernització industrial
sense considerar simultàniament els
efectes col·laterals o secundaris que
provoca (l’efecte hivernacle, els efectes
produïts per substàncies tòxiques, la
nuclearització i l’emmagatzematge dels
residus que produeix, etc.). És a dir,
els nous riscos s’originen per causes
modernes. Aquests riscos s’han anat
infiltrant com a polissons indesitjables
del desenvolupament. No estaven
invitats a la festa del progrés. Aquests
efectes indesitjables cal considerar-los
com a variables endògenes en l’equació
del desenvolupament. Aquesta és una de
les dimensions (vectors) essencials per
explicar la dinàmica social continguda
en la formulació de la societat del risc.
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Característiques dels riscos moderns:
a) Tenen una dimensió global. És
a dir, escapen de les fronteres dels
Estats-nació.
b) Se sostreuen a la percepció humana
immediata. Són inobservables.Alguns
no manifesten els seus efectes fins al
cap d’anys (llargs períodes de latència).
Per tant, tenen un component de futur
i d’incertesa.
c) Es necessita el coneixement per
a fer-los evidents, per a la seva
interpretació. Això genera un biaix
entre la seva existència i la seva
percepció, la qual cosa general un
entorn d’especulació i una dinàmica
potent política.
d) Mentre que la misèria és actual,
perceptible i experimentable, el risc és
futur i invisible. Per això, entre la misèria
i el risc les persones escullen el risc. I
per això, la percepció del risc només es
produeix en societats econòmicament
i social desenvolupades. Així és com
en les crisis econòmiques algunes
d’aquestes preocupacions passen a un
segon terme en les agendes socials i
polítiques. Pot ser que tinguem els
mars contaminats però primer cal
rescatar les persones que s’hi ofeguen.

Desapareix
la
confrontació
naturalesa-societat.
La
segona
modernitat (modernitat líquida)
representa el final de la contraposició
entre naturalesa i societat. Amb la
primera modernitat es pensava en la
naturalesa com a quelcom extern que
calia sotmetre. La naturalesa era una
font de recursos però també una gran
font d’adversitats: grans sequeres que
mataven de gana a les poblacions,
grans pestes que arrasaven continents,
mars tempestuosos que engolien les
embarcacions, tempestes i aigües
desbocades que s’emportaven pobles
sencers... A aquesta naturalesa hostil
calia posar-li fre, calia domesticarla. El procés d’industrialització ha
destruït la idea de la naturalesa com
a quelcom no social. Avui trobem per
tot arreu una naturalesa artificial, en
el sentit que no es deixa abandonada
a si mateixa. Només cal veure com
està el cim de l’Everest.
És suggerent el relat-reflexió de Bauman sobre la utopia relacionada amb
el progrés. El somni utòpic, que neix
amb la modernitat, segons Bauman
necessitava dues condicions:
a. Una sensació general de què el
món no estava funcionant com seria
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desitjable. Alfons X el Savi deia que
si Déu li hagués demanat consell, ell
li hauria recomanat quelcom diferent.
O bé, la sentència de Macbeth: la vida
és una història sense sentit, plena de
ràbia i soroll explicada per un idiota.
b. La confiança en què les persones,
armades amb la ciència i la raó, eren
capaces d’intervenir-hi.
Per a ell, la postura premoderna en vers
al món, la representa el guardabosc.
La seva tasca fonamental és protegir la
naturalesa de la intervenció humana per
tal de preservar l’equilibri natural que
prové de la saviesa divina.
La postura moderna la representa el
jardiner. El jardiner pensa que l’ordre
natural tendeix a situacions indesitjables;
al caos. Que cal la seva intervenció.
Disposa de coneixements i eines per
cercar una situació òptima (utopia).
La postura del jardiner, en la nova societat
líquida, està cedint el pas a la figura del
caçador. Al caçador tant li fa que l’estat de
les coses sigui natural o artificial; el que li
interessa és obtenir una peça per portar al
seu sarró. Si els boscos es buiden de caça,
anirà a altres contrades. Si algú especula
que amb aquesta intensitat de cacera, en
un futur distant, por ser que no quedi cap
lloc per caçar, no s’ho creurà massa. O fins
i tot, si s’ho creu, no canviarà les seves
conductes immediates. Pensa que més
endavant ja s’hi trobarà alguna solució.
A més, si no ho fa ell ho faran els altres.
La utopia del caçador és seguir caçant.
És una estranya utopia que no té final.
El que atemoreix al caçador és que no
pugui seguir caçant mentre veu com els
altres caçadors ho fan i obtenen peces.
Per a ell és una derrota ignominiosa.
Per evitar-ho està permanentment en
alerta, concentrat amb ell mateix per tal
d’adaptar-se: retocs de l’ego, adaptació
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estètica, dietes, esport extrem, millora
de l’ocupació... I si defalleix, pot acudir
a l’ajut extraordinari de substàncies, com
la cocaïna, per tal de poder donar-ho tot
(a Espanya, la prevalença en el consum
de cocaïna en el grup d’edat de 15 a 34
anys és de més del 5%).
Tal com deia fa segles Blaise Pascal “El
que la gent vol és distreure’s per a no
pensar, mitjançant alguna passió noble
i agradable que el mantingui ocupat”.
Si per fi arriba l’ocasió de pensar -sigui
perquè l’han expulsat de la cacera, sigui
perquè s’ha quedat enrederit- amb tota
possibilitat, serà massa tard perquè mirar
enrere ens aclareixi sobre la manera
d’entendre la vida.
Per acabar, el progrés havia d’alliberar les
persones de temps de dedicació al treball
per poder-lo dedicar més al gaudi. No
ha estat així. Sembla que el món laboral
es compon de dos grups: un grup amb
dedicació exhaustiva al treball, i un
altre, constituït per un exèrcit de reserva
format per aturats. Un té molta feina i no
disposa de temps lliure, i l’altra té tot el
temps lliure i gens de feina. Un exèrcit de
reserva en el qual hi entren i en surten
moltes persones però cada cop n’hi ha més
de crònics que constitueixen una població
excedent, supèrflua, irrellevant i amb risc
de quedar exclosa socialment. Per això és
important, en aquesta nova societat, ser i
mantenir-se un caçador eficaç, per evitar
caure en aquesta situació.
1.2.2. Procés d’individualització
HI ha qui sosté que les classes socials s’han
dissolt com a conseqüència de l’ascensor
social i dels efectes de l’Estat del benestar.
Sorgeix un fort impuls social cap a la
individualització. Les persones fan de sí
mateixes el centre del seu pla i estil de
vida. Això pot ser una gran conquesta
social, però té efectes secundaris.
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L’impuls de la individualització es
manifesta en les diferents institucions
consolidades en la primera modernitat:
família, treball, política...

els és més difícil crear una nova identitat
amb el conjunt de persones que participen
d’aquesta lluita. Per això diuen que l’eix
dreta-esquerra avui no té sentit.

Per a moltes persones, els símbols convencionals d’èxit (ingressos, carrera, estatus)
ja no satisfan les noves necessitats de
trobar-se i confirmar-se a un mateix; ja no
satisfan la fam de vida plena i de felicitat.
S’inicia així un procés histèric i un brogit
d’assajos: viatges, esports, dietes, llibres
d’autoajuda...

1.2.3. Institucions polítiques.
Estat

En la família es produeixen pactes
per a tenir en compte les ambicions
contradictòries dels seus membres,
cadascun d’ells amb el seu propi projecte
vital.
En les organitzacions del treball, malgrat els esforços i les prediques de
col·laboració entre les persones, s’imposa
sovint el mercat interior. La pèrdua del
lloc de treball s’interpreta com una crisi
personal fora de la lògica social.
Malgrat desaparèixer les classes, no
desapareixen les desigualtats socials, que
són redefinides en una individualització
dels riscos socials. Les crisis socials són
interpretades com a crisis individuals.
Com a insuficiències i fracassos personals.
En conseqüència, fan acte de presència
els sentiments de culpa, les neurosis, els
llibres d’autoajuda, la medicació, etc.
Els nous moviments socials són expressió
de les noves situacions de perill en
la societat del risc. Són coalicions de
defensa contra el perill. I per això, quan
es volen transformar en formes polítiques
tenen dificultats, ja que la formació
social d’identitat l’han de fer en mons
individualitzats i destradicionalitzats.
Cas de Podem/Podemos. Els és fàcil
congregar a les persones en la lluita
contra la corrupció i regeneració; però

S’ha produït un divorci entre poder i
política, la parella de ball que amb el
sorgiment de la modernitat compartien
la casa comuna de l’Estat-nació. El
poder s’ha emancipat i es troba a l’espai
global. La política s’ha quedat dins del
contenidor de l’Estat-nació, però sense
poder. L’absència de control polític
converteix els nous poders emancipats
en font de profundes incerteses.
Com que no es disposa, en l’Estatnació, de poder capaç de fer front als
problemes dels seus ciutadans, se’n
desentén i els deixa en mans dels
individus. Abandonades per l’Estat,
aquestes funcions queden a mercè de les
forces del mercat i de la responsabilitat
dels individus. Simultàniament, l’Estat,
ha de reforçar el seu paper policial. Però
aquest procés significa una pèrdua de
legitimitat de les institucions polítiques
de l’Estat-nació. Per això la política és
de gesticulacions, de teatre. Com menys
poder, més gesticulació. Les institucions
són cada cop més institucions zombies:
partits, sindicats...
La retirada gradual de l’Estat de les seves
funcions de protecció pública (Estat
del benestar) ataca els fonaments de la
solidaritat social. La individualització
dels riscos desincentiva la col·laboració
social. Perquè he de pagar jo a l’Estat si
ell es desentén de donar-me serveis, ara
o en el futur? La societat es veu cada cop
menys com una estructura i cada cop més
com una xarxa d’interessos.
La progressiva privatització de l’Estat
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per elits extractives i corruptes provoca
reaccions per salvar l’Estat democràtic:
transparència, participació, etc., evitant
que la participació ciutadana es limiti a
votar cada “x” anys.
La tasca del nostre segle serà reunir,
novament, poder i política. I això no es
produirà dins de les fronteres de l’Estatnació.
1.2.4. Economia i treball
En el sistema de coordenades socials
familia-treball, la societat moderna va
convertir el treball en la principal font
d’estatus. Quan es pregunta, “vostè qui
és?”, en la societat tradicional la resposta
és, “jo soc fill de, germà de...” (referència
a la família); mentre que en la societat
moderna es diu, “jo soc metge, enginyer,
advocat...” D’aquí que la pèrdua del lloc
de treball sigui viscuda com una tragèdia,
ja que depassa la dimensió estrictament
econòmica.
En la societat industrial, a partir de forts
conflictes socials, progressivament es
varen estandarditzar tots els aspectes
essencials del treball: contracte, lloc de
treball, temps de treball...
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Les fabriques fordistes de la primera
modernitat, eren font de conflictes, però
progressivament es varen convertir en un
refugi estable per al treball.
La reestructuració de les empreses
i organitzacions, produïda per la
competència global i suportada per les
TIC, ha impulsat una transformació
fonamental del treball: la individualització del treballador en el procés de
treball. És una inversió de la tendència
a la salarització del treball, característica
de la societat industrial.
El procés d’individualització no només
redueix costos laborals sinó que fa
recaure els riscos sobre les espatlles dels
treballadors. És la penetració del mercat
dins les organitzacions. És el treball just
in time.
Els nous patrons en el món laboral són:
a. Flexibilitat de jornades, de
funcions i de localització del lloc de
treball.
b. Ruptura del contracte social en el
treball: ruptura del pacte de lleialtat
del treballador amb el projecte empresarial que era la contrapartida a uns
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estàndards de remuneració, carrera
laboral i estabilitat en el treball.

ciutat, va transformar la família extensa
en la família nuclear neolocal.

c. Desapareix l’expectativa de permanència en una professió al llarg
de la vida = Necessitat de formació
permanent.

Els indicadors de la crisi de la família
nuclear (patriarcal) són:
a. Dissolució de les llars per divorci
o separació (cas singular d’Espanya i
Itàlia).

d. La individualització provoca
una crisi en el sistema de relacions
laborals col·lectives. Crisi del rol dels
sindicats (avui els sindicats estan
desapareguts). Sense oblidar, però,
que varen ser organitzacions clau en
la conquesta de molts drets i llibertats
que avui gaudim.
En l’explicació individual de l’atur s’ha
passat d’atribuir-lo a causes exteriors, al
mea culpa; dels problemes del sistema al
fracàs personal.
Segons Castells, les noves tecnologies
de la informació i les noves formes
organitzatives facilitades per aquestes
noves tecnologies són les que han fet
possible una redefinició històrica de
la relació capital-treball. El capital és
clarament el guanyador. I s’ha produït
una redistribució de la renda a favor del
capital (Thomas Piketty).
Amb aquestes condicions, viure en la
corda fluixa s’ha convertit en el paradigma
de les nostres biografies personals.
Es trenca l’aliança històrica entre capitalisme, Estat del benestar i democràcia.
Però que ningú s’enganyi, un capitalisme
d’aquesta naturalesa renega de la seva
pròpia legitimitat. La utopia neoliberal és
una forma d’analfabetisme democràtic,
que impulsa a Estats policials i
autoritaris.
1.2.5. Família
La primera modernitat, amb l’immens
desplaçament de població del camp a la

b. Retard en la formació de
parelles.
c.

Vida en comú sense matrimoni.

d. Geometries variables de les llars:
Percentatges de llars amb un sol cap
de família (majoritàriament dones),
noves parelles amb fills d’anteriors
parelles, llars d’un sol membre
ancià...
e. Crisi dels patrons socials de
reemplaçament generacional: baixa
taxa de fecunditat (majors taxes en
les llars d’immigrants).
L’èxit de l’home en la societat industrial
ha estat lligat a l’èxit professional. Per
això ha estat disposat a donar-ho tot
en el món laboral. Ha interioritzat
les obligacions de la seva carrera, s’hi
ha lliurat, s’ha autoexplotat. Aquest
ha estat un pressupòsit bàsic de les
estratègies empresarials. Això requereix,
en contrapartida, de la dona plenament
ocupada a la llar.
La individualització provocada per aquesta segona modernitat ha entrat de ple
dins la família. L’obtenció de rendes de les
dones com a conseqüència de la feminització de l’educació i per la seva incorporació al món laboral modifica l’equilibri
en els rols de la família nuclear.
La família guanya en equitat i perd en
estabilitat. La família es converteix en
un circ de malabarismes de projectes
i ambicions individuals que han de
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conciliar-se amb la cura i educació dels
fills i amb les tasques domèstiques.
En la convivència entre homes i dones
esclaten avui conflictes. Però la família
no n’és la causa sinó el lloc allà a on
esclaten. La causa es troba clarament en
el model social.
Així, per exemple, la mobilitat, una de les
característiques bàsiques del nou model
laboral, impacta sobre les famílies. Fins
ara se suposava que la família, i amb ella
la dona, es desplaçava amb l’home. La
individualització obre diferents possibilitats.
a. La dona es desplaça amb l’home i
renúncia a la seva professió. Això pot
generar problemes futurs per a les
dones.
b. La família viu separada i això sol
ser un primer pas cap el divorci.
Ens trobem amb una triple sortida als
conflictes en la nova família:
1) Retorn a la família nuclear. Els
qui defensen aquesta posició tenen a
favor seu un conjunt de factors, com
són l’atur massiu o els costos de les
persones que fan tasques per a la llar:
neteja, cura dels fills (cangurs), etc.
Problemes:
- Incompatible amb l’educació de
les dones.
- Incompatible amb la necessitat
de dos sous per al sosteniment de la
llar.
- Crea una gran vulnerabilitat de la
dona: més probabilitat de pobresa
en cas de separació.
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Qui avui vulgui recuperar la família
nuclear ha de retardar el rellotge de
la història: excloure a les dones de
l’educació i del mercat de treball.
2) Igualtat d’homes i dones. Beck assenyala una conseqüència inadvertida de
determinades exigències d’igualació.
Si la igualtat és interpretada en el sentit de realitzar per a tots la societat del
mercat laboral, implícitament s’està
creant amb la igualació una societat
de singles completament mòbils.
Portada fins a les seves últimes
conseqüències, la figura fonamental
de la modernitat realitzada és la
persona que viu sola (single). Les
exigències del mercat laboral passen
per alt les exigències de la família i
ataquen la seva estabilitat. Per tant,
qui reclami la igualtat d’homes i dones, sota les condicions institucionals
que es donen avui, pot trobar-se al
final del camí no amb l’harmonia en la
igualtat de drets sinó amb l’aïllament,
situació de la qual avui ja s’observen
signes en les societats denominades
avançades.
3) Canvis en el teixit institucional.
Només en la mesura que tot el teixit
institucional de la societat industrial sigui revisat en relació a la
família, es podrà avançar cap a un
nou tipus d’igualtat. A l’alternativa
refamiliarització o realització del
mercat, apareix un tercer camí que
modula la dinàmica del mercat de
treball segons les necessitats de la
família. Així, per exemple, enfront de
la mobilitat laboral individual es pot
institucionalitzar la mobilitat laboral
de la parella. És obvi que aquest tipus
de canvi presenta dificultats.
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1.3.
CONCLUSIONS
Hem revisat les coordenades (bases,
patrons, institucions, ....) característiques
de la modernitat i veiem signes clars de
transformació en el procés d’intensificació
d’aquesta modernitat:
- Globalització enfront de
territorialitat.
- El progrés és portador de riquesa
però també portador de riscos.
- El poder s’emancipa dels Estats-nació
i es deslocalitza cap a la globalitat,
que no sabem controlar. Els Estatsnació es queden amb la política però
sense el poder.
- La individualització és un procés
que penetra en totes les institucions
socials.
- El treball es flexibilitza i es converteix en treball just-in-time.

mes i es converteix cada cop més en
un lloc de reunió d’un conjunt de projectes de supervivència personals.
- Viure en la corda fluixa es converteix en el paradigma de les nostres
biografies personals.
Per tant, responent a la pregunta de
si la nova societat del risc, o líquida,
està engolint o dissolent les bases de
la societat moderna, jo crec que es pot
respondre amb un SÍ. Ara bé, significa
això que estem abocats a una situació
de desastre social? No necessariament.
Significa que ens trobem davant una
gran dinàmica de canvi. Pensem amb el
dolor que va produir la consolidació de
la societat industrial i el que va significar
el transvasament massiu de població del
camp a la ciutat.

- La família adquireix múltiples for-
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Modera: JORDI SANS

El risc socialment
acceptable com
eximent de
responsabilitats en
el manteniment
Sr. Cristóbal Trabalón
Enginyer industrial, enginyer tècnic industrial i llicenciat en Dret
Enginyer industrial, enginyer tècnic industrial i llicenciat en dret, va començar la seva carrera
professional el 1986 com inspector de seguretat; posteriorment va ser director de muntatges
d’instal·lacions en constructores.
El 1995 va ingressar a METRO de Barcelona on ha tingut diverses responsabilitats i on actualment
és responsable d’Enginyeria i Manteniment Legal.
És àrbitre per al Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya.
Ponent en seminaris, cursos i màsters; també ha publicat diversos articles en revistes
especialitzades i és autor dels llibre Consideraciones legales del mantenimiento de instalaciones
(Editorial TEBAR, 1a Edició de desembre de 2008) i Tratado de construcción legal (Editorial TEBAR,
1a Edició prevista per a setembre de 2015).
També és professor del Màster d’Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering (UPC), del Postgrau
de manteniment d’equips i instal·lacions (UPC) i del Màster d’Enginyeria del Manteniment
d’ATISAE.
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2. El risc socialment acceptable com
eximent de responsabilitats en el
manteniment.
CRISTÓBAL TRABALÓN
Enginyer industrial, enginyer
tècnic industrial i llicenciat en dret
Bon dia i gràcies a l’IDES i als col·legis
per donar-me l’oportunitat de fer aquesta
presentació.
Fa anys que estic intentant trobar la solució a l’equació que relaciona la responsabilitat (en sentit genèric) i els factors
que la produeixen. Podem parlar de risc,
de seguretat, podem parlar de culpa,
d’imprudència, de normes, etc. però el
problema rau en què no és gens fàcil solucionar aquesta equació perquè consta
de molts vectors que es mouen en diferents direccions.
Quan em van demanar que parlés sobre
això m’havia de concentrar en un tema i,
com no podia ser d’una altra manera, ho
vaig fer pensant en risc, en seguretat, en
inseguretat... i va haver-hi un concepte
que em va inspirar per a poder exposar
aquesta ponència, avui; a l’article 9 de la
Llei 9/2014 de Seguretat Industrial, Establiments, Instal·lacions i Productes, quan
defineix la seguretat industrial, parla del
“risc socialment acceptable” que és un
element moderador del risc que podem
suportar com a societat.
La ponència té una visió cartesiana del
que és la responsabilitat i la centraré en
dos criteris limitadors de risc; un de mínim, un de màxim i n’hi inclouré un de
moderador que serà la responsabilitat civil acceptable.

Quan es parla d’accidents és preferible
anar-se’n lluny per evitar contaminacions,
però també cal anar lluny de manera
cronològica per tal d’explicar algunes
coses.
He seleccionat dues imatges (la imatge
1 i la imatge 2) per a explicar-ho gràficament.
La primera imatge pertany a l’any 1879
i la segona és de cent anys després, en
el mateix lloc; el pont sobre el riu Tay, a
Escòcia.
L’enginyer que va dissenyar el pont de la
primera foto va ser Thomas Bouch. En
aquella època la normativa no exigia, per
a trams majors de 200 peus, fer càlculs
de resistència al vent, i ell, no els va fer.
Un vent fortíssim va fer caure el pont i en
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Imatge 1. Ensorrament del Pont del riu Tay (1879) Ferrocarril de Glasgow a Dundee.

Font: Christian Herald. 7 de gener de 1880

l’accident varen morir tots els passatgers
del tren.
En la segona —cent anys després— ja hi
havia un sistema d’enclavament mecànic,
superior al d’abans, i que també complia
la normativa. L’enclavament mecànic,
però, té el problema que, si al llarg de
900 metres, s’hi posa un cable d’acer
(que és el que determina la presència del
tren) es dilata i per això es poden produir
accidents com aquest segon, que és el
que va passar.
Si ens preguntem què tenen en comú
aquests dos casos, us respondré que
en ambdós casos s’estava complint la
normativa i, tot i així, es va produir
l’accident. També hem de pensar en un
element bàsic que es troba en tots els
accidents: els que han pres les decisions
són persones i, en aquest cas, són
enginyers. Com bé deia el Sr. Guix en la
seva intervenció, lamentablement, aquí
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es van evidenciar com a protagonistes
dels accidents. Hi ha una premissa molt
més important i molt més clara i és
que la tecnologia tenia prou elements
per haver fet les coses una mica millor
del que permetia la normativa, i que,
si s’haguessin posat en pràctica, potser
s’haurien pogut evitar tots aquests danys.
Cal tenir-ho molt en compte.
A vegades, els enginyers, potser a causa
de la nostra formació cartesiana, ens
cenyim massa en les normes en totes
les nostres actuacions. No vull dir, de
cap manera, que això sempre passi ni
que tots els enginyers actuïn d’aquesta
manera, però, en general, depenent de
les circumstàncies, hauríem de mirar
d’anar tots una mica més enllà, perquè
generalment es tendeix a complir la
normativa i prou. I tots els reglaments
remarquen que estableixen només els
mínims de seguretat.
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Imatge 2. Col·lisió en el Pont del riu Tay (1979) Ferrocarril de Glasgow a Dundee.

Font: http://www.todotren.com.ar/grandescatastrofes/inverg.htm
2.1 ALGUNS CONCEPTES
2.1.1 Els elements
de la responsabilitat.
- Subjecte: hi ha intervingut algun ésser
humà.
- Succés: Amb danys humans i materials
- Actitud: Negligent (poc diligent)
- Relació causa-efecte entre l’actitud i el
succés
En els dos successos que hem vist trobem
la intervenció d’un subjecte (en aquest
cas, eren els enginyers que ho van dissenyar) amb una actitud poc diligent (o
que podria haver estat més acurada),
i trobem una relació causa-efecte entre
l’actitud de la persona i el succés esdevingut.
2.1.2. Definició jurídica de risc
Per centrar-nos en la definició de “risc”
em remeto a dues lleis:
Llei 21/1992 Art. 9. Tindran la consideració de riscos relacionats amb la segu-

retat industrial els que puguin produir
lesions o danys a persones, flora, fauna,
béns o al medi ambient.
Llei 31/1995 LPRL “risc laboral” la possibilitat que un treballador pateixi un
determinat dany derivat del treball. Per
qualificar un risc des del punt de vista
de la seva gravetat, es valoraran conjuntament la probabilitat que es produeixi
el dany i la seva severitat.
Podríem anar acotant aquesta definició
de risc en dos conceptes: el risc màxim
legal, que és el que implica un nivell de
seguretat que, com a mínim cobreixi els
requisits mínims legals o normatius, i
que constitueix la visió àmplia de la seguretat.
I una visió molt més estreta, el risc mínim
tecnològic, en què es veu fins a quin punt
la tecnologia ens permet incrementar la
seguretat; és en aquesta segona part en
què l’enginyer hi té més a fer.
Per tant, es plantegen dos criteris limitadors; un de màxims –que com a risc no
és superable- i un de mínims el qual no
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és possible reduir més perquè depèn dels
avanços de la tecnologia en cada moment.

raria insegur, des del punt de vista legal
i tecnològic.

Amb aquestes dues limitacions es correspondria una visió amplia, que seria conformar-nos a complir els requisits legals i
una de més estricta que seria la d’esgotar
tots aquells mitjans que la tecnologia ens
ofereix.

Escenari paradoxal. Quan la tecnologia
ens permetés oferir seguretat en els sistemes, però que la normativa quedés curta. Aquest seria un quadrant paradoxal, i
lamentablement, de vegades es posa de
manifest quan hi ha algun accident (com
els que hem vist al començament), en
què es podria haver millorat el sistema,
però la normativa no ho permetia.

2.2. CONCEPTE AMPLI
I ESTRICTE DEL RISC
2.2.1. Dos criteris de seguretat.
Dues visions de la seguretat.
A la taula 1 es plantegen quatre escenaris, dos d’ells molt coherents, dels quals,
un és desitjable i un altre indesitjable. I
uns altres dos que no tenen cap mena de
coherència
Escenari desitjable. La coherència rau
en una normativa prou estricta per exigir una seguretat prou alta i que, alhora,
la tecnologia ho permetés. Aquest seria
l’escenari del primer quadrant.
Escenari indesitjable. Si la normativa no
tingués gairebé exigències i, alhora, la
tecnologia ens oferís un seguit ben ample
de possibilitats, aquest punt es conside-

Escenari problemàtic. Aquest és extraordinàriament estrany ja que és poc habitual que una normativa sigui més exigent
que el que la tecnologia pugui oferir.

2.2.2. El criteri moderador: el risc
socialment acceptable.
Segons l’Art. 3 sobre la Llei de Seguretat Industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes: el 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 la utilit-

Taula 1. Dos criteris de seguretat. Dues visions de la seguretat.
Visió àmplia:
Compliment dels requisits legals
Molt segur
Visió estreta:
Molt segur
Coherent.
Màxima seguretat limitada
Desitjable
per la tecnologia
Molt insegur No coherent.
Problemàtic
Font: C. Trabalón
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Molt insegur
No coherent.
Paradoxal
Coherent.
No desitjable
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per evitar-lo), i un límit inferior al que
mai s’hauria d’arribar perquè la normativa ja ens limita en aquest sentit.

zació, el funcionament i el manteniment
de les instal·lacions o de la producció,
l’ús, el consum, l’emmagatzematge o el
rebuig dels productes.

Entre un punt i l’altre existeix una zona
no definida ni concreta però sí ample. Si
cap a un extrem no ens podem desplaçar
perquè la tecnologia no ho permet, i cap
a l’altre tampoc perquè incompliríem les
normes, només ens queda bellugar-nos
dins el risc socialment acceptable. Ha
de ser entre aquests dos extrems limitats
que ens mourem com a enginyers i responsables.

Posarem un exemple que farà molt més
fàcil entendre aquest criteri: En trobem a
la ciutat de Sevilla, en un moment immediat a les passades de les processons. Un
motorista rellisca perquè els carrers són
plens de cera de les espelmes i es causa un accident amb danys. El motorista
denuncia l’ajuntament per responsabilitat patrimonial de l’Administració. La
denúncia arriba a l’audiència provincial i
el jutge no li dóna la raó al demandant,
dient que, en la vida col·lectiva d’aquella
ciutat existeixen alguns danys socialment
acceptables i un d’ells són els riscos que
comporta que en aquella ciutat s’hi celebrin processons i que per treure’n tota la
cera es necessita un temps determinat.

Les mesures de seguretat són un conjunt
d’accions que redueixen la freqüència
del perill a fi d’aconseguir aquest nivell
socialment acceptable, i la seguretat
és l’absència de riscos inacceptables;
no pas l’absència de risc, sinó del risc
inacceptable.
2.3. SEGURETAT I RISC SOCIALMENT
ACCEPTABLE

Aquest exemple és prou aclaridor. No és
possible anular les processons, per tant
alguns danys col·laterals, com aquest,
són socialment acceptables.

Les mesures de seguretat són un conjunt
d’accions que, o redueixen la freqüència
d’ocurrència d’un perill o en minven les
conseqüències per tal de mantenir un nivell socialment acceptable de risc.

A la figura número 1, intentarem sintetitzar això des d’un punt de vista cartesià.
Els comentava que havíem marcat un límit superior, el qual la seguretat no podia sobrepassar, i per tant, queda un risc
residual (ja que la tecnologia no hi arriba

La seguretat és, doncs, l’absència de risc
inacceptable de producció d’un dany.

Figura 1. Visió cartesiana de la seguretat
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Font: C. Trabalón
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A la figura 2 localitzem una zona en la
qual tots els enginyers sabem que és impossible d’arribar-hi (el risc 0 o la seguretat absoluta) i una zona en la qual sabem que no s’hi ha d’entrar perquè seria
incomplir la normativa.
Un bon motiu de reflexió seria que la
normativa també ha estat creada per
persones i tècnics, i que, per tant, en les
declaracions d’aquesta normativa també
hi ha o hi pot haver algun punt de risc socialment acceptable per part del legislador. Però aquest seria un tema al marge.
El risc socialment acceptable no és estàtic;
es va bellugant al ritme de la societat i la
tecnologia, i en aquest punt podríem parlar de risc del desenvolupament que introdueix el concepte que l’estat de la tècnica
és el que anirà definint la seguretat.
2.3.1. El risc de desenvolupament
L’estat de la tècnica és l’estat del desenvolupament dels procediments més avançats,

instal·lacions o formes de producció, que
permeten demostrar l’aptitud pràctica
d’una mesura per a assolir amb seguretat
aquella finalitat concreta prevista pel legislador, ja sigui limitar emissions, prevenir un risc, evitar un perill o l’existència
del defecte (Reglament Alemany de
l’aplicació de la Llei Federas d’Immissions
“Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes”)
Per tant, el risc socialment acceptable varia depenent de la situació geogràfica, de
la cultura i del temps. Em refereixo amb
això a què els límits que determinaven la
normativa, també varien.
Per posar un exemple, a l’Índia actualment o a Barcelona fa uns anys, la normativa permetia el transport ferroviari
de persones en unes condicions altament
perilloses, però que un passatger, pel fet
de viatjar d’aquesta manera, caigués a la
via, es considerava i s’assumia com un
risc socialment acceptable.

Figura 2. Visió global de la seguretat i el risc acceptable
RISC MÀXIM
LEGAL

Zona de la
seguretat
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Zona de la seguretat
i el risc socialment
acceptable
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Font: C. Trabalón
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Des del 2004 tenim un decret que
prohibeix l’entrada a les persones a la
via fèrria. Ara, es pot fer alguna cosa
més que això? Des del punt de vista de
la normativa existeix aquesta prohibició,
des del punt de vista tecnològic també hi
ha la possibilitat d’incloure tancaments
automàtics a l’andana. És a dir, en aquest
cas, la tecnologia també està per davant
de la normativa, però l’economia no
ens permet tancar totes les andanes de
totes les estacions de Catalunya; no ens
ho podem permetre perquè els nostres
recursos són limitats. La tecnologia
permet millorar-ho, però per altres
motius no podem. Aquí ens trobem
davant la qüestió d’un risc socialment
acceptable.

I a partir d’aquí ja es veurà si aquesta culpa la relacionem amb el risc socialment
admissible; si hem esgotat totes aquelles mesures que la tecnologia ha posat
al nostre abast, quantificant-ho sempre a
partir dels marges de maniobra de què
disposem. Per descomptat.
Quan parlem de culpa com element definidor i com element d’imputació de responsabilitat, no sempre és tan clara com
voldríem, ni es pot percebre tant fàcilment com a tal, segons en quins casos.

2.4. LA RESPONSABILITAT CIVIL

El comportament imprudent consisteix
en una discordança entre el comportament real que es té en un moment determinat un subjecte i el que hauria de ser
observat de manera objectiva.

Afegiré el concepte “article bàsic
d’imputació de responsabilitat”, que
pertany a l’article 1.902 del codi civil amb
el títol “Fonament de la responsabilitat
civil” i diu que “Aquell que per acció o
omissió causa un dany a altri, intervinenthi culpa o negligència, està obligat a
reparar el dany”.

A vegades, el comportament és molt més
subtil i és en el punt en què es planteja
que “s’hagués pogut fer alguna cosa més”
a part d’allò que la normativa permet per
evitar-ho. Per això diem que el concepte
“culpa” no sempre és evident. Fins i tot
complint els reglaments, es pot produir
la culpa.

És un article amb solera, perquè per la
seva senzillesa encara es pren de la legislació romana. L’article ens defineix, quan
parlem de “culpa” com a concepte determinat i elàstic, cinc elements bàsics de la
responsabilitat:

A la figura 3 veurem respresentada la
versió cartesiana de culpa i de responsabilitat civil.

1. El subjecte.
2. L’acció o omissió
3. La culpabilitat o la negligència
4. La producció efectiva del dany. Per a
què el dany sigui indemnitzable ha de
ser cert i s’ha d’haver produït.
5. La relació de causalitat entre el comportament de l’agent i el dany produït.
És a dir, ha d’existir una relació de causa/efecte.

Quan el nostre comportament tècnic sigui
inferior a l’exigència de la societat, parlarem de “culpa” i de “responsabilitat”, i direm que no existeixen ni l’una ni l’altra, si
el nostre comportament és superior.
Per tant, si ens movem en la zona definitòria de treball, entre allò que la normativa permet o no permet s’han de prendre
decisions que comporten inversions, etc.
Aquestes decisions són les que determinaran si hi ha o no hi ha culpa i, per tant,
si hi ha o no hi ha responsables d’allò que
ha passat.
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Posaré un exemple; fins cap als anys noranta, era possible obrir les portes dels trens
de mitja distància, sobre la marxa. No fa
tant de temps que es varen retirar de circulació. Doncs bé, l’any 1981, a València,
després que el cap d’estació, comprovant
que tot fos correcte, fes el xiulet de sortida al tren, i en el moment en què el tren
emprenia la marxa, una nena va voler pujar-hi. Un passatger li va obrir la porta des
de dins, i en l’intent de pujar, la nena va
caure i va perdre una cama.
Es van reclamar els danys personals a la
companyia ferroviària i, des del punt de
vista legal, la lògica ens diu que la companyia no hi tenia cap mena de responsabilitat perquè havien fet tot allò que
s’havia de fer i de tenir en compte. Lamentablement, també és de lògica que la
víctima va tenir part de responsabilitat
per imprudència, els seus pares, també,
per no ensenyar-li que allò no s’havia de
fer i la persona que va obrir-li la porta,
també. Amb aquestes premisses, doncs,
semblava clar que la companyia no en tenia cap, de responsabilitat.
Però, una vegada passats els anys, el Tribunal Suprem va determinar que culpa
era de la companyia, apel·lant a la raó
que en aquells anys, ja existien els relés

com a tecnologia per a impedir que les
portes s’obrissin des de fora, i no formaven part de les mesures de seguretat
d’aquell tren.
Tot i que des del punt de vista normatiu
es complia, el suprem va considerar que
el comportament de la companyia ferroviària va ser inferior a l’exigibilitat i va
haver de fer-se càrrec dels danys.
Actualment, les portes dels trens ja tenen un altre comportament gràcies a
una resolució de la Direcció General
d’Infraestructures Ferroviàries i a una
norma UNE: Art. 4 Resolución de 10 de
julio de 2009, de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias, “por la que
se aprueba la “Especificación Técnica de
Homologación de Material Rodante Ferroviario: Coches puertas exteriores de
acceso para uso de viajeros serán conforme a la norma UNE-EN 14752”
Normativament, la societat ha evolucionat perquè aquesta ha considerat
que el risc socialment admissible havia
d’evolucionar cap a millors cotes de seguretat i això al final ho acaba recollint
la normativa.
Moltes gràcies.

Figura 3. Visió cartesiana de la culpa i la responsabilitat
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COL·LOQUI

Intervenció del públic
Sr. Trabalón, tot i que la seva intervenció
m’ha semblat molt interessant, trobo que
ha carregat molt les tintes sobre el projectista o l’enginyer, al dir que podem fer
molt més del que demana la normativa.
Podem fer-ho, sempre i quan el promotor
ho demani i estigui disposat a pagar-ho.
Nosaltres no podem fer el que volem, com
ens passa també en temes d’eficiència
energètica. En tots aquests conceptes, la
normativa marca uns límits i és el promotor qui, sigui com sigui, decideix com ha
de tirar endavant el projecte.
Ja li expliquem que si es gasta més, aconseguirà més, però estem molt limitats
per l’obligatorietat de la normativa. Tot
el que entra en “el mateix cost” ja ho fa
l’enginyer, per tècnica pròpia, però estem
molt lligats al que pretén pagar el promotor. Per tant nosaltres, tenim la responsabilitat d’explicar al que paga, fins on arribem. Assumim la responsabilitat tècnica
però no disposem de llibertat absoluta.
Sr. Cristóbal Trabalón
Jo també sóc enginyer i conec i reconec
que hi ha dificultats, i en aquest sentit
sóc el primer que entenc el que exposa i

com és tot plegat, però el meu missatge
anava més dirigit cap a la societat, cap
els enginyers, cap als promotors, cap als
titulars...
Els enginyers som els coneixedors de la
tecnologia i, per tant, la nostra obligació és, com a mínim, comunicar als titulars com estan les coses, ja que potser ho desconeixen o tenen dificultats
econòmiques, però la nostra obligació
és vetllar per reduir el risc i augmentar
la seguretat.
Sr. Narcís Mir
Vull explicar-los un cas que em vaig trobar mentre era subdirector general de seguretat industrial.
En una època determinada vàrem anar
a visitar Health & Safety, l’Agència de
seguretat anglesa, perquè estaven molt
preocupats pel tema de les responsabilitats.
Nosaltres disposàvem d’una llei (que
considero molt bona i que vaig aplicar en
alguns casos d’accidents greus) que deia
que en tant a temes tecnològics s’havien
de fer les previsions d’acord amb la tecnologia disponible. Avui en dia aquest
concepte es matisa afegint: “econòmicament viable”.
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Quan els vàrem explicar els nostres reglaments van voler exposar-nos dos casos ocorreguts recentment a l’Agencia.
En un primer cas, tenien una grua
instal·lada a una zona on va ploure; la
grua va caure i va matar una persona.
En el segon cas, un mur format per una
plantxa instal·lada en un terraplè, va caure, també després de ploure, i va matar
dues persones que eren a sota en aquell
moment.
Els seus tècnics van anar als llocs dels
fets i van agafar mostres del sol. En ambdós casos es tractava d’un terra a la qual
se li havia calculat perfectament la seva
resistència, i que l’especificació d’aquesta
resistència es podia qualificar com estàndard, per tant no calia cap investigació
especial. En el cas de la planxa del terraplè, era considerada dins d’un càlcul normal. De la mateixa manera van estudiar
la intensitat de les pluges i van veure que
no havien estat fenòmens extraordinaris.
Si les condicions eren estandard, no hi
havia cap excusa perquè la persona que
ho va dissenyar no hagués previst que
podien caure amb la puja, també estandard, que hi havia hagut..
En aquestes condicions, perdia pes, totalment, allò que digués l’un o l’altre. Si
l’empresa o el promotor li demanaven alguna cosa diferent, el risc el corria vostè
per no haver-ho previst.
Els he de dir que fa molts anys que estic
batallant amb tot això.
Sr. Cristóbal Trabalón
És un tema clau, però també en el disseny
hem de posar límits i prendre decisions
sobre quin és el coeficient de seguretat
que estem disposats a assumir.
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Sr. Jordi Sans
Quan es va produir l’atemptat de les torres bessones, hi va haver qui va demanar
com era que, un cas així, no hagués estat
previst en el disseny d’aquests edificis per
evitar-ho.
Hi ha fets que són incalculables i, a parer
meu, ja van aguantar prou l’impacte, cosa
que, des del punt de vista de l’enginyeria
del foc, em va semblar un miracle que
aguantessin el que van aguantar. És impossible dissenyar una estructura preveient un fet així.
És la filosofia del “màxim accident creïble”. Nosaltres que hem treballat amb fets
greus ho sabem. A vegades s’analitzen
accidents que semblen increïbles però
han passat, però que eren imprevisibles.
Econòmicament, i per altres motius, seria inviable aplicar la filosofia probabilística a tot.
Intervenció del públic
La definició que fa la llei, de limitar el risc
a allò que sigui socialment acceptable,
no és només això, sinó que, a més fa un
mandat en el títol 2, on defineix quin és
el risc socialment acceptable, i en el cas
d’accidents greus tenim una pràctica, fins
ara definida mitjançant instruccions, del
límit del risc individual, que utilitzem a
l’hora d’analitzar si un establiment sotmès
a la Directiva d’Accidents Greus, és compatible o no amb el planejament urbanístic, limitant el risc individual a 10 elevat a
-6, per any. Fins i tot el tenim calculat
Ara, estem treballant aquest risc social
com a producte d’aquest risc individual
multiplicat pel nombre de persones establertes al voltant d’un establiment SEVESO. I treballem en establir quin és aquest
risc que es pot considerar socialment acceptable. Quan s’aprovi la norma, serà
l’establert. Serà l’establert per norma.
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El manteniment,
essencial per a
la seguretat i la
competitivitat
Sr. Pere Rodríguez
Enginyer tècnic industrial
Enginyer tècnic industrial, és actualment col·laborador d’ENGINYERS BCN on va ser nomenat
Professional de l’Any (2013), coordinador de l’Any del Manteniment (2014) i coordinador de l’Any
de la Rehabilitació en Instal·lacions (2015).
La seva vida professional es va desenvolupar a La Seda de Barcelona on va exercir diferents
càrrecs des de Responsable del Servei Tècnic a Director d’Organització i Director Adjunt, previ a
la jubilació.
Ha estat membre de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Manteniment (AEM) i
director de la revista MANTENIMIENTO, col•laborador del periòdic DELTA i participà en el periòdic
de Begur “Es Pedrís”
Actualment és membre del Comitè de Direcció de la Fundació Salvetti, entitat que promou,
organitza i atorga els Premis Europeus de Manteniment, en conjunció amb EFNMS (European
Federation of National Maintenance Societies).
Vinculat en diversos càrrecs a associacions socials, és també autor i coautor de diversos llibres
sobre Begur.
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3. El manteniment, essencial per a la
seguretat i la competitivitat
cultures. Per a mi són dues cultures
molt importants i és primordial que se’n
transmeti aquesta importància i es posi
en pràctica en tot moment.
Es podria dir que la seguretat és la
cerca de la perfecció, aconseguir que tot
funcioni correctament a fi que no existeixi
cap perill ni per a la persona, ni per al bé
empresarial, ni per al bé comú, i que la
cultura de la seguretat és necessària per:
- Problemes d’ineptitud humana
- Elevades taxes de sinistralitat.
- Efectes perversos que propicien
aquestes mateixes taxes.

PERE RODRÍGUEZ
Enginyer tècnic industrial
Primer de tot vull agrair a l’IDES que
m’hagi convidat a participar en aquest
fòrum que és d’un interès rellevant.
Aquesta ponència partirà de la base
de tres paraules clau: manteniment,
seguretat i competitivitat.
3.1. LA SEGURETAT

Per assolir-ho ens cal coneixement en
seguretat: “l’error és un símptoma, no
pas una causa. Ha de ser gestionat, no
pas castigat”.
I, perquè és tan necessària aquesta
cultura de la seguretat?
L’objectiu és molt clar. Hem d’anar a buscar
el “0 accidents”, per tant cal reduir, com
sigui, les taxes de sinistralitat personal,
empresarial o de bé comú i per arribarhi es fa necessari educar i reduir certes
rutines i eliminar els efectes perversos que
propicien taxes elevades. Fins que això
no passi la sinistralitat no es reduirà.

Començarem per la seguretat, tot i que ja
se n’ha parlat en altres ponències.

I què cal perquè això sigui així? Doncs
invertir en coneixement. Si no ens
formem en seguretat, no tirarem
endavant.

Des del meu punt de vista, la seguretat
i el manteniment s’han de considerar

“L’error és un símptoma, no una causa.
Ha de ser gestionat, no pas castigat.”
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3.1.1. La seguretat i el cicle de
vida de l’actiu
1. SEGURETAT EN EL DISSENY: Quan
es fa qualsevol tipus d’instal·lació,
s’ha de tenir molt present que estigui
adequat a les normes vigents D’acord
amb les normes ISO i OSHA. I aquí rau
la importància de disposar d’un bon
disseny aprofitant l’experiència dels
instal·ladors i personal de manteniment,
que coneixen bé les instal·lacions i
saben com ajustar-les a les necessitats.
2. SEGURETAT EN L’ADQUISICIÓ: Tenir
en compte normatives al demanar
ofertes. Perquè tota aquesta informació
s’ha de transmetre a “l’ofertant” i
s’han d’incloure a l’oferta tots aquests
aspectes de seguretat necessaris.
3. SEGURETAT EN L’EXECUCIÓ: Tenir
en compte personal propi i contractat.
Hi ha una sèrie de responsabilitats
que han d’estar coordinades i aquesta
coordinació seguirà després estant
present dins l’empresa, amb l’execució.
Per tant sigui amb personal propi
o contractat, cal crear estructures
jeràrquiques i tenir a mà i molt presents
els manuals, procediments i controls que
s’han de dur a terme perquè el procés
i el seguiment d’aquestes instal·lacions
siguin completament eficaços.
4. SEGURETAT EN L’EXPLOTACIÓ:
Crear estructures i responsabilitats
jeràrquiques. Establir manuals, procediments i controls. En l‘explotació,
el manteniment és clau: ha d’existir
una planificació estricta i correcta
perquè totes les operacions pròpies del
manteniment, com les de seguiment
del procés, siguin acurades i perfectes.
En tots els apartats del cicle de vida
hi participa, o hi ha de participar el
manteniment.
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3. 2. LA COMPETITIVITAT
La competitivitat va sempre lligada al
tipus d’empresa i de sector
Existeixen definicions de “competitivitat,
segons l’àmbit d’aplicació. Una d’elles
és “La capacitat d’una indústria o
empresa per produir béns amb uns
patrons específics de qualitat, utilitzant
eficientment els recursos necessaris”,
essent aquests recursos (tant humans
com materials), una de les claus per
a què la seva gestió condueixi cap a
l’eficiència i l’eficàcia.
I per analitzar comparativament la
competitivitat calen uns indicadors
que manifestin, en cada moment, la
situació. Els indicadors són el referent
per valorar en quin punt es troba en tant
a competitivitat. Si no se sap en quina
situació s’està és impossible mesurar si
l’empresa va bé o no hi va.
Evidentment, la productivitat hi està
involucrada, claríssimament.

Taula 1. Factors clau per aconseguir la
competitivitat
-Qualitat i termini desenvolupament
nous productes
- Qualitat dels proveïdors
- Automatització dels processos
- Flexibilitat i termini fabricació
- Qualitat del procés de fabricació
- Manteniment
- Estratègia de la distribució
- Qualitat del servei al client
- Factor humà
- Organització i sistema d’informació
Font: P. Rodríguez
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3.2.1. Com participa el
manteniment, en la competitivitat?
D’acord amb els estudis desenvolupats
per consultores europees, entre els deu
factors clau, participants en la missió
de la competitivitat, el manteniment és
un dels més ben considerats. Sense una
bona gestió del manteniment, acurat i
precís, les empreses no arriben mai a ser
competitives.
Els enginyers, que som els que ens
dediquem a això, hem de ser capaços
de resoldre algunes problemàtiques.
És a dir, es fa necessari que indiquem
perfectament quins punts cal tenir en
compte per a evitar futurs problemes,
com, per exemple que s’instal·li abans un
transformador que la paret que l’haurà
d’acollir perquè a l’hora d’haver de
reparar possibles contingències l’accés al
transformador serà, del tot, complicat.
Calen indicacions perquè, almenys, des
de l’enginyeria, aquests fets no passin.
3.2.2. La importància del
manteniment en la competitivitat
El procés del manteniment ha de ser
estable i fiable. Si no ho és, l’empresa no
serà mai competitiva.
Si el manteniment és deficient, es generen desfets, materials de segona qualitat,
que no li permetran a l’empresa sortir a
oferir el seu producte amb la quantitat i
qualitat adient, i per tant, hi perdria o hi
deixaria de guanyar. Per tant:
- Les instal·lacions i les màquines han de
rebre un manteniment acurat, encara
que el seu disseny no hagi estat prou
correcte. El procés del manteniment
ha de ser estable i fiable. Si no ho és,
l’empresa no serà mai competitiva.
- La planificació de la producció no
és compatible amb la interrupció del

procés de fabricació. Si el manteniment
és deficient, pot generar un excés
d’stock de qualitats no aptes que
incrementaran el cost de l’inventari i
no permetran oferir el producte amb la
quantitat i la qualitat adients.
Així, doncs, per a què el manteniment
esdevingui una eina competent cal:
- Que asseguri la disponibilitat d’equips
i d’instal·lacions
- Que compleixi les exigències del
sistema de qualitat de l’empresa
- Que compleixi les normes de seguretat
i medi ambient
- Que assoleixi el màxim benefici global
per a l’empresa.
Una bona eina per a la competitivitat
és assegurar la disponibilitat de les
instal·lacions i estar al seu bon servei.
S’ha de procurar que les instal·lacions
funcionin a un ritme adequat i sota els
paràmetres previstos i respectant, en
tot moment, les normes de seguretat
i de medi ambient per a aconseguir la
qualitat necessària.
I arribats a aquest punt, tornarem a
parlar, una mica més, d’aquestes mesures
tan importants que són els indicadors,
sense els quals és impossible conèixer la
situació d’una empresa.
3.2.3. Benchmarking, ajut per a la
competitivitat
“Quan es pot mesurar allò de què s’està
parlant i expressar-ho amb números,
es pot dir que se sap alguna cosa sobre
el tema; però quan no es pot mesurar,
quan no es pot expressar en números,
el coneixement és molt deficient i poc
satisfactori” (Lord Kelvin. respecte a
la mesura, del llibre “Guía práctica de
gestión del mantenimiento industrial”).
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El principal és saber com funcionen;
saber mesurar. Per tant hem de saber
si es tracta d’una empresa única en el
mercat o comparable a altres empreses.
Si l’empresa és única en el mercat, anirà
veient com, a mesura que fa accions,
l’indicador baixa, però, en aquest cas
mai es podrà valorar si s’està per sota
o per sobre de la mitjana, perquè no
té competència. L’important i el fet
destacable és la valoració que es pugui
fer, en el cas de la comparativa, amb
altres empreses del mateix sector, que
pot arribar a ser una referència per a
millorar.
El Benchmarking, és una eina o mètode que permet comparar una situació
particular (en el nostre cas el manteniment) respecte a la situació que presenta
un col·lectiu determinat d’empreses del
mateix sector i característiques. És un
patró de referència amb l’objectiu de determinar quins aspectes de la gestió són
millorables i preveure els resultats de la
millora.
El Benchmarking pot identificar quina
àrea necessita atenció, però no indica,
ni quina és la solució ni com s’ha de
solucionar.
Hi ha una gamma molt alta d’indicadors,
i no sempre cal fer-los servir tots. N’hi
ha prou amb usar els més senzills i més
representatius capaços d’indicar què
és el que està passant i que permetin
analitzar quins són els punts que
precisen una atenció més gran perquè
es produeixin els guanys esperats. Per
completar la norma UNE EN15341 (la
qual es va elaborar amb la participació
de la Federació Europea d’Associacions
de Manteniment) es van fer estudis
d’indicadors, i se’n van escollir un total
de 71 dels quals 24 eren econòmics, 21
tècnics i 26 organitzatius.
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3.3. EL MANTENIMENT
Segons definició de l’AEM (Associació
Espanyola del Manteniment), en el
primer llibre/enquesta de 1990 sobre
la situació del manteniment a Espanya,
aquest és “un conjunt d’activitats
tècniques i administratives que tenen per
finalitat conservar o restituir un element
en/a les condicions que li permetin
desenvolupar la seva funció”.
I posteriorment, quan es van anar adaptant més normes sobre manteniment, es
va fer la normativa 13.306 del 2002 en
què, pràcticament, només s’hi va afegir
la paraula “gestió”, concepte molt important perquè indica optimització. I
segons aquesta norma UNE-EN, el manteniment “és la combinació de totes les
accions tècniques, administratives i de
gestió durant el cicle de vida d’un element, destinades a conservar-lo o a tornar-lo a un estat en el qual pugui desenvolupar una funció requerida”.
El manteniment s’ha convertit en
quelcom essencial per a la seguretat
i per la competitivitat, en una funció
importantíssima d’un alt nivell de
qualificació.
A la figura 1 es pot veure un esquema
senzill sobre el manteniment.
El vessant preventiu del manteniment
és aquell que es porta a terme de
forma sistemàtica, programada. De tota
manera, un manteniment preventiu
rigorós tampoc és convenient. Cal fer el
correctiu, en cada moment que es precisi
i en diferit en tot el possible.
El manteniment preventiu consisteix
a dur a terme aquestes reparacions
o canvis de components o de peces,
segons intervals de temps o segons
determinats criteris prefixats, per reduir
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Figura 1. Manteniment preventiu i manteniment correctiu

MANTENIMENT

PREVENTIU
Segons condició
PREDICTIU
PROGRAMAT,
CONTINU O SOTA
DEMANDA

SISTEMÀTIC

CORRECTIU

IMMEDIAT

DIFERIT

PROGRAMAT

Font: P. Rodríguez
la probabilitat d’avaria o pèrdua de
rendiment d’un element. Sempre es
planifica.

es condiciona a la detecció precoç dels
símptomes de l’avaria. S’actua en funció
de l’estat de la seva condició.

El manteniment es porta a terme
programant uns canvis o revisions de
materials i pel que s’ha demostrat, no
sempre és la manera més adient, ja que
representa un cost elevat, inadmissible
algunes vegades i innecessari altres.

3.3.1. L’evolució del manteniment

Per al manteniment preventiu és imprescindible, avui dia, saber en quin estat està
la màquina, la instal·lació o l’element, i
en quines condicions ha d’estar. És un
paràmetre molt significatiu que cal tenir
en compte perquè indica què cal fer
sense haver d’avançar-se i evitant, així,
malmetre cap instal·lació. I aquesta és la
missió del manteniment predictiu.
El manteniment predictiu està basat en
el coneixement de l’estat d’un element
per medició periòdica o contínua d’algun
paràmetre significatiu. La intervenció del
manteniment predictiu de manteniment

La primera generació del manteniment
està considerada de l’any 1940 al
1950 i era una gestió tant feixuga
com laboriosa. Les grans empreses
disposaven de molts treballadors (la mà
d’obra era barata) dedicats a la tasca de
manteniment ja que, sovint, a més a més
de les reparacions, calia construir les
peces de recanvi i era necessari tenir els
operaris precisos en cada moment per a
fer-hi front. Aviat es va considerar que,
de cara al futur, aquesta gestió no era
gens viable i calia millorar-la.
En la segona generació va començar
a entrar en escena el manteniment
preventiu, que va resultar problemàtica
i costosa si es portava a terme d’una
manera rigorosa. Si un motor , s’havia de
revisar cada any, per posar un exemple,
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calia desmuntar-lo per a la seva revisió,
i quan ja s’havia revisat, tornar-lo a
muntar. No hi havia cap garantia de
què un rodament, per exemple, hagués
quedat ben muntat, el que podia
propiciar una aturada eventual. Massa
feina per a tan poca eficiència. Amb el
manteniment predictiu hi hem guanyat
i la tendència ja va iniciar en la tercera
generació del manteniment, amb el
manteniment basat en la condició.
Als anys vuitanta, d’una sèrie de màquines
amb motors als quals els calia un bon
manteniment, per temes de producció i
de seguretat no convenia que tinguessin
aturades estant en servei.
Vàrem començar a portar a terme un
manteniment predictiu casolà, agafant
un tornavís, que posàvem sobre el
rodament i pel nivell de soroll sabíem
que alguna cosa no anava a l’hora. I era
llavors, quan consideràvem que el nivell
de vibracions era elevat, i procedíem a
canviar la peça per revisar-la.
El manteniment ha d’estar més centrat
en la fiabilitat, en l’estudi d’ocurrència
de les fallades, per conèixer i saber
quines són les seves tendències i què cal
fer en cada moment.
I, amb això, ja entrem en la quarta
generació, tot i que ara mateix no se sap
ben bé si encara som a la quarta o ja
hem entrat a la cinquena.
Anem, cada vegada més cap al manteniment
predictiu avançat, en què també es tenen
en compte temes de seguretat personal,
seguretat en instal·lacions, garanties de
respecte al medi ambient... En definitiva,
una sèrie d’aspectes molt importants en
el món empresarial, en tant a seguretat,
competitivitat i del manteniment en
si mateix i que requereix conèixer la
criticitat dels elements

46

Aquesta nova generació es fixa més, com
a desenvolupament de manteniment
preventiu, en allò que és obligat per
normativa (recipients a pressió, alta i
baixa tensió, sistemes d’elevació...).
3.3.2. La importància del
manteniment predictiu
• És més eficient que altres tipus de
manteniment. Quan es detecta una
incidència es pot programar la parada.
• Això representa una millora de
disponibilitat/productivitat. És possible
planificar les actuacions en el moment
que calgui o que es vulgui i d’acord amb
la producció, sense cap problema.
• Reducció de mà d’obra i materials de
recanvi. Ara ja no es precisa tanta mà
d’obra com en la primera generació, en
la qual era possible mantenir-la perquè
es tractava de mà d’obra barata. Avui
la incidència de la mà d’obra en el
producte acabat és d’un cost molt alt i
per tant cal ajustar-la en tot moment.
• Es redueixen els elements substituïts
innecessariament en caràcter preventiu.
• El cost del manteniment representa
una part important del pressupost de
les indústries i, per tant, cal reduirlo. Els guanys que genera aquesta
acció, econòmicament parlant, són
importants i els costos es redueixen de
manera significativa.
Factors a favor i en contra en el
manteniment predictiu.
En contra: Primerament s’ha de saber
molt bé què es vol mesurar, quins són els
punts a mesurar i a quins elements del
procés, en funció de la seva criticitat.
Tot això és car, sense dubte, però també
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ho és, tant la compra dels aparells
necessaris i la seva instal·lació, com ho
és la formació del personal que ha de
saber, tant com fer-los funcionar, com
analitzar què és el que està passant o
pot passar, i quan pot passar.
A favor: S’estalvia molt de temps en
les reparacions, s’estalvia en peces
de recanvi, en mà d’obra, en danys
secundaris i a més a més es detecta a
temps quan pot ocórrer una incidència,
fet que ajuda en la planificació de la
producció i, evidentment, incrementa
la productivitat de la instal·lació i la
qualitat del producte acabat. Hi ha molt
més a favor que en contra.
El més important, resumint, és disposar
d’un coneixement previ de què passa
o pot passar per poder actuar en tot
moment.
Missatges sobre el manteniment predictiu
El manteniment predictiu és el camí cap
a una empresa competitiva i segura.
• Per avançar cap a zero avaries cal
una detecció precoç del símptoma més
mínim d’avaria.
• Fiabilitat implica que un equip
funcioni en les condicions requerides.
• Això fa que es precisi coneixement a
fons del procés i del que li succeeix.
• Cal saber identificar els equips que el
seu manteniment quedarà inclòs dins
el pla de manteniment predictiu.
• Sempre s’ha de basar en la seva
criticitat.
• No es pot oblidar la implicació del
factor humà per avançar en la millora
del manteniment.
En el llibre que els he comentat
anteriorment es va fer una anàlisi de
quins són els guanys que corresponen
en aplicar el manteniment predictiu.

Amb el pas que es va fer del correctiu al
predictiu, considerant un cost base 100,
ja es va reduir el cost a un 74% en unes
condicions determinades d’estudi i en
unes empreses determinades.
Quan es va passar al predictiu es va
reduir a la meitat i de cara al futur, amb
el manteniment predictiu avançat, es
pot minimitzar molt més perquè estem
parlant de valors de 0,6 contra 100. I
aquesta tecnologia avançada ja la tenim
aquí. No és pas el futur.
El manteniment predictiu avançat.
• El camí del present i del futur immediat exigeix adaptar les instal·lacions per
controlar el seu estat, en tot moment.
• Cal avançar-se al fet, com s’ha dit,
detectant incidències abans que es
produeixin.
• Els beneficis són inqüestionables en
tos els aspectes.
• Cal conèixer a fons les instal·lacions
del procés i el nivell de criticitat dels
elements.
• Cal, per tant, conèixer què és necessari
controlar, com i quan.
• Per assolir s’ha de comptar sempre
amb experts.
La tecnologia avançada
Ja és factible accedir, si s’està preparat,
des de qualsevol lloc del món i a
qualsevol hora, a la informació sobre
com funciona l’empresa, les seves
instal·lacions o màquines, o elements
que hagin estat prèviament adaptats
per a aquesta funcionalitat de control,
i fins es pot gestionar i dirigir cap
on s’ha d’actuar per no malmetre la
producció i poder avançar-se a qualsevol
desastre en seguretat personal o de les
instal·lacions.
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Taula 2. Comparativa elemental.
ESTRATEGIA
MANTENIMENT
MANTENIMENT
PROACTIU
(PREDICTIU AVANÇAT)
MANTENIMENT
PREDICTIU
MANTENIMENT
PREVENTIU
MANTENIMENT
CORRECTIU

TÈCNICA NECESSÀRIA

COST BASE 100

MONITORITZACIÓ I
CORRECCIÓ DE L’ARREL
CAUSA DE LA FALLADA
EXEMPLE: MONITORITZACIÓ
DE VIBRACIONS D’ELEMENTS
SUBSTITUCIÓ PERIÒDICA
D’ELEMENTS
GRAN PRESSUPOST DE
MANTENIMENT

0,6

44,5
74
100

Font: P. Rodríguez a partir de dades de la Guía pràctica de gestión del
mantenimiento industrial (AEM)
Gestió de la companyia.

Pressions que rep el manteniment.

El manteniment, participa essencialment
en els costos d’operació de la companyia
i per a què sigui rendible cal minimitzar
aquests costos, al mateix temps que
augmentarà la facturació. Fa un servei
per mantenir el procés productiu actiu
en tot moment i la seva eficiència i
eficàcia es demostren quan baixen els
costos d’operació. Per tant, cal una bona
organització de manteniment.

1. Econòmica: Minimitzar costos
buscant eficiència i eficàcia.

Així doncs, cada empresa ha de tenir
clar quina organització de manteniment
li cal adoptar perquè participi en el seu
projecte, s’adapti al seu tarannà i en la
base del seu negoci, a fi que l’empresa
sigui competitiva, rendible i segura. Cal
que faci efectiva la seva implicació en
incrementar la competitivitat alhora que
els seus costos van disminuint a mesura
que avança el temps. El que interessa és
oferir qualitat a un preu assequible i per
això és imprescindible que hi hagi una
bona organització del manteniment i un
bon equip de professionals.
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2. Energètica: Promoure l’eficiència
energètica.
3. Seguretat: Coneixement per garantir
seguretat tant del personal com de les
instal·lacions, exigir informació sobre
legislació en seguretat i formar els
treballadors en mesures de seguretat.
4. Medi ambient: Vetllar pel disseny i
l’operació d’instal·lacions i conèixer el
servei de nous equipaments.
Professionalitat en manteniment.
- La professionalitat és vital per a una
bona gestió del manteniment.
- Cal conèixer la màquina o instal·lació
per saber què passa.
- És essencial tenir experiència i
coneixement: formació continuada.
Tot plegat és necessari per ajudar a què
l’empresa sigui competitiva, segons la

El mateniment com a clau de la seguretat industrial.
El manteniment, essencial per a la seguretat i la competitivitat.

seva productivitat, qualitat, seguretat,
eficiència energètica i respecte mediambiental.
S’ha d’avançar cap a l’excel·lència.
3.3.3 Conclusions i reptes del
manteniment
- Cal que el responsable exerceixi un
bon lideratge del grup buscant eficiència i eficàcia.
- Cal tenir en compte a les persones
de l’equip. Són el valor més preuat de
l’empresa.
- S’ha de vetllar per l’aprofitament dels
recursos, tant personals com materials.
- S’ha de vetllar per la minimització de
costos, per a la millora de l’eficiència
energètica i pel respecte mediambiental.

Queda clar, doncs, que cal un bon
lideratge. El més important, al meu
entendre, és l’organització, sigui
del tipus que sigui i, sobre tot les
persones que la integren i el seu
nivell de formació, el seu nivell de
coneixement. Tot això és important
perquè es compleixin objectius i es
redueixin costos. Cal exigir formació
continuada que és el que farà avançar
en seguretat i competitivitat, així com
en productivitat.
I permetin-me que acabi amb un
punt final: en el llibre En busca de
la excelencia hi ha un missatge molt
aclaridor: “zapatero, a tus zapatos”.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
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Modera: RICARD NOGUÉS

La gestió del
manteniment:
cas pràctic
Sr. Antoni García
Enginyer tècnic industrial
Enginyer tècnic industrial per la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.
Ha estat responsable del Servei d’Infraestructures i Manteniment del Gran Teatre del Liceu de
Barcelona i, durant 10 anys, cap de projectes en la multinacional Honeywell
Actualment és Consultor expert en gestió energètica i en gestió de serveis i infraestructures en
edificis, i president de l’Associació de Gestors de Manteniment (AGEM).
També col·labora com a professor en diversos cursos i màsters la UPC i diversos projectes en què
ha participat han estat guardonats a nivell nacional i europeu.
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4. La gestió del manteniment: cas pràctic
i de les seves instal·lacions, així com
vetllar en tot moment per la seguretat i
la salut (vegeu figura 1).
Amb el pas del temps es produeix
un deteriorament d’aquests aspectes
i condicions, per la combinació de
diversos factors, ja sigui per la pròpia
obsolescència dels sistemes i equips, el
propi envelliment de l’edifici, o sigui per la
intervenció del factor humà (negligències,
desconeixement en l’ús adient d’un equip
fent-ne us inapropiat, etc). o també per
una política de manteniment inapropiada
o insuficient.

ANTONI GARCÍA
Enginyer tècnic industrial
Bon dia,
Avui parlaré de qüestions de manteniment i seguretat i el que faré, abans de
res, és posar un punt de partida que també faré servir al final de la meva ponència.
El punt de partida és que, des del punt
de vista del manteniment i la seguretat,
cal tenir presents al llarg del cicle de vida
d’un edifici i de les seves instal·lacions
uns conceptes clau:
- La mantenibilitat.
- La fiabilitat.
- La disponibilitat.
Però també es molt important prestar
atenció al comportament i ús dels edificis

En quant a aquestes qüestions de
deteriorament, hi ha unes reflexions,
sortides d’una enquesta feta a nivell
nacional, a través de l’Asociación
Española del Mantenimiento, en què es
van fer moltes preguntes a responsables
de manteniment, i de totes les respostes,
n’he volgut destacar dues de les que van
manifestar amb més coincidència els
responsables enquestats.
- Una és, que dediquen el seu temps,
majoritàriament, a actuar, decidir
i resoldre. A allò que, de manera
col·loquial, nomenaríem “fer de
bombers”. No vull dir pas que això no
estigui bé, però haurien de dedicar més
temps a revisar, organitzar i planificar.
- I per altra banda, pels resultats de
les preguntes en aquesta enquesta, es
detectaven dos problemes principals
que afectaven el seu dia a dia: la
limitació dels recursos i la manca
d’operaris qualificats, amb una
formació especifica de manteniment
per la seva capacitació en determinades
competències especifiques.

53

XVIII Fòrum de la Seguretat

Figura 1. Cicle de vida d’un edifici

Font: A. García
La combinació d’aquests aspectes manifestats pels responsables de manteniment, juntament amb el deteriorament
que es pot produir amb el pas del temps
ens porta a identificar una situació que
pot afectar a la seguretat, i generar un
increment de riscos per les persones i els
bens. Així, si consultem dades estadístiques d’accidents en l’àmbit de la Unió
Europea es destaca que hi ha un increment de riscos amb accidents relacionats amb operacions de manteniment,
al voltant del 15 al 20%, dels quals, del
10 al 15% són accidents mortals, també
relacionats amb operacions de manteniment.

Aquest concepte parteix de la base de
què al llarg del cicle de vida d’un edifici
passen coses i és primordial que se’n vagi
avaluant el comportament de manera
periòdica i durant tot el cicle de vida
d’aquest edifici, i no només en conceptes
energètics, sinó també en comportaments
de seguretat, ambientals i de salut, per
citar-ne alguns.

He volgut fer aquesta introducció com a
punt de partida, i hi tornaré al final de
la meva exposició del cas pràctic d’un
model de gestió que ara explicaré. (vegeu
la figura 2).

• Un manteniment regular, correctament dissenyat, planificat i executat,
es essencial per garantir la seguretat
dels sistemes, equips, i també per a la
seguretat i la salut en els entorns de
treball.

Es tracta d’un model que es va implantar
al Liceu, que ha donat molt bons resultats i
va tenir molt d’èxit. És un sistema integral
basat en el cicle de millora continua.
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És un model que integra quatre grans
blocs:
Bloc 1. Sistema de Gestió
Tècnica: conducció, operació i
manteniment

• La nova Llei 9/2014 de 31 de juliol,
de Seguretat Industrial dels Establiments, art. 7.

El mateniment com a clau de la seguretat industrial.
La gestió del manteniment: cas pràctic

Bloc 2. Sistema de Gestió
Ambiental i Energètica
• Model de sostenibilitat: Edifici amb
activitat “industrial”, però ubicada en
zona urbana. Compromís de sostenibilitat i aprofitament dels recursos.
Sistema de Gestió Ambiental i Energètic, basat en ISO-14001, EMAS i
ISO-50001.
• Gestió Ambiental: residus, transports, gestió de decorats, gestió d’aigua,
aprofitament d’aigües nivell freàtic,
control d’emissions, etc.
• Gestió del Rendiment Energètic:
Estalvi Energètic vs. Límits de consum.
Innovació tecnològica amb finançament sostenible (EPC).
Bloc 3. Sistema de Gestió de la
Qualitat.
• Externalització de Serveis. Estratègia en la contractació dels serveis i en
el control de qualitat de les prestacions: acords de nivells de servei (SLA)
estipulant les condicions i paràmetres,
i indicadors KPI per mesurar el comportament de les prestacions. Eficient
sense deixar de ser eficaç.
• Acreditar formació, experiència,
capacitació i qualificació és essencial.
Aspecte basic, encara més, atès que la
funció de manteniment és una de les
més subcontractades.
• KPI’s: grau de compliment del Pla de
manteniment/ rotació personal / pla
de formació específic / auditoria de
control de qualitat del manteniment.

Bloc 4. Sistema de Seguretat,
Salut i Prevenció de riscos
laborals
• Pla d’Autoprotecció. Pla de PRL.
Avaluació de Riscos, Planificació i
seguiment de l’Activitat Preventiva,
Coordinació d’Activitats Empresarials
(CAE)
• La singularitat d’un edifici que
desenvolupa activitats no rutinàries i
en espais que es transformen, obliga
a un model particular de gestió de
PRL:
- Problemàtica d’un espai tan
canviant com és un escenari.
Condicions exigents d’iluminació,
indumentària o vestuari, moviments
d’escènics i carregues suspeses.
- Treballs en alçada / Canvi de
bombetes / Moviment de Plataformes
i decorats que generen situacions de
risc de caiguda o atrapaments.
En faré unes pinzellades perquè es vegi
perquè ho fem així i com hi incidim.
En el primer bloc (vegeu imatge 2),
veiem que el manteniment regular i
correctament planificat i executat ajuda
en el propòsit essencial de garantir la
seguretat dels equips i sistemes, i en la
seguretat i la salut en l’entorn laboral.
Avui ja tenim la nova llei 9/2014 de 31
de juliol que diu molt clar, en l’article 7
que “el titular és el responsable de l’ús i el
manteniment i de realitzar les inspeccions
periòdiques, així com de tenir les
instal·lacions administrativament al dia”.
Aquest aspecte de la responsabilitat és
molt important perquè jo, fa més de 30
anys treballant en, i pel manteniment,
sempre m’he trobat persones que em plantegen preguntes com: qui és el responsable?, estem obligats a fer això?, podem
reduir els recursos destinats a una activi-
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tat específica?, per què cal disposar d’una
parella d’operaris quan aparentment
amb un tècnic sembla suficient?, per què
he d’omplir un Llibre de Manteniment
de l’edifici?, etc. En nombroses ocasions
prima la reducció per un interès econòmic, o simplement la inacció i s’obvia la
responsabilitat o les qüestions de prevenció de riscos laborals. Independentment
d’altres consideracions, les qüestions de
seguretat sempre han d’estar presents a
l’hora de donar resposta.
Jo, una vegada arribat a aquest punt,
sóc del parer que si jo sóc el gestor de
l’edifici, s’ha d’aplicar la dita de “la
gestió del manteniment és cosa meva, i
la conservació de l’edifici, cosa de tots”.
Per tant és indispensable partir de la visió
que, tot això de la seguretat, no ha d’anar
només dirigit a què els que ens dediquem
al manteniment en tinguem cura, sinó que
tots els que hi participen, d’una manera o
altra, també segueixin aquesta filosofia.
La seguretat es en determinades tasques
una obligació normativa, però també
es necessari vetllar per una protecció
adient contra determinats riscos d’alguns
aspectes específics que no tenen una

norma obligatòria. No ens podem limitar
a fer només allò que és obligatori.
Per tant, a partir d’aquí, el que definim
dins el cicle de millora contínua, és
la implicació de tothom i que tots ens
involucrem dins les tasques que anem
fent en el dia a dia.
Gràcies a la ponència del Sr. Pere
Rodríguez, no cal que expliqui els diferents
tipus de manteniment, ja que ell n’ha fet
una exposició brillant. En el que sí vull
incidir és en la importància de definir una
bona política de manteniment, que sigui
adient en cada cas i circumstancies.
Una pregunta concreta en aquest cas seria: Manteniment preventiu o correctiu?
Doncs en cada cas i en funció de la casuística i característiques de l’edifici, el
model de manteniment podrà ser l’un o
l’altre, o una combinació (preventiu, condicional, correctiu, predictiu, etc.). És un
vestit que es pot fer a mida, segons les
circumstàncies. Però per norma és preferible aplicar allò de “és millor prevenir
que curar”.

Figura 2. Sistema integral del Cicle de millora contínua

Font: A. García
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En el cas del Liceu, el manteniment és
fonamental, atès que la maquinària escènica ha de treballar per a ser altament
fiable, i a més, cal un manteniment anticipat perquè s’ha d’assegurar, en un directe, aquesta disponibilitat i que en cas
d’una urgència, que hi hagi al darrere una
persona formada que tingui experiència
i que sigui diligent, ja que, en alguns casos, tant important és que la maquinària
pugui ser reparada, com tenir la capacitat
d’aguantar l’estat de pressió que comporta
sempre qualsevol situació urgent i no comprometre un major risc per les persones o
béns en determinades circumstàncies.
És fonamental definir un pla de manteniment perquè és on es defineixen totes
les games de manteniment, inventari
d’equips, fitxes tècniques, etc. Però també incorpora informació molt important
de seguretat i operació (EPI, eines, protocols, procediments, acreditacions de capacitació, etc). Així, el programa de manteniment anual agrupa totes les activitats
en Ordres de Treball planificades (OT)
que són documents que especifiquen als
operaris tota la informació especifica rellevant que necessitaran per desenvolupar les seves tasques de manteniment.
Les OT són eines fonamentals per a la
bona gestió tant del manteniment com
de la seguretat.
El segon bloc és el de la gestió ambiental
i energètica (vegeu figura 2).
Sovint se’ns pregunta perquè, a partir de
la reforma del Liceu, ens vàrem embarcar
en qüestions ambientals.
Amb la seva reconstrucció, el Liceu
va créixer moltíssim. A partir d’aquí,
va passar a tenir una activitat gairebé
industrial, amb una infraestructura
molt potent, grans equips pel seu
funcionament, amb un increment notori
de camions transportant decorats, i tot

això enmig d’un entorn urbà complexa
com és Ciutat Vella. La Direcció del Teatre
va considerar oportú posar de manifest
el compromís de responsabilitat amb la
societat, de sostenibilitat ambiental i de
respecta al seu entorn, i per això va posar
en marxa el sistema de gestió ambiental.
A l’any 2004, varem acreditar el sistema
de gestió ambiental del Liceu amb la
ISO- 14001 i amb la EMAS, i mes tard, a
l’any 2011 amb la ISO-50001, que és la
de gestió energètica.
I què és el que fem en aquesta gestió
ambiental? Doncs, la gestió de residus, la
gestió dels transports, el reaprofitament
dels materials, el control i aprofitament
d’aigües freàtiques i el control de temes
de seguretat com les emissions de soroll,
de gasos i, en gestió energètica gestionem
la demanda energètica i el rendiment
energètic de les instal·lacions.
Sovint parlem d’estalviar, de ser eficients,
i jo sempre dic que tot això està molt
bé però que si volem estalviar, hem de
conèixer quins són els nostres límits de
consum, i per això cal tenir un full de ruta
que ens digui com has de conduir l’edifici
amb uns consums determinats. Cal ser
eficients amb un consum racional, sense
prejudici dels nivells minims exigits de
qualitat de les prestacions. Serà a partir
d’aquí que tindrem la possibilitat d’anar
millorant dins aquest cicle de millora
continua, fer una revisió periòdica dels
objectius i avaluar el nostre comportament
ambiental i energètic.
El resultat, en aquest bloc, ha estat
importantíssim en matèria de gestió de
recursos perquè s’han aconseguit estalvis
ja acumulats i consolidats d’un 43% en
energia, d’un 23% en gas i d’un 12% en
aigua.
I una altra eina molt important és el fet
de poder innovar tecnològicament amb
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finançament sostenible. Per millorar contínuament, cal trobar fórmules de rendiment energètic com el que vam implantar
al Liceu, que va possibilitar finançaments
amb els estalvis garantits provinents de
les innovacions tecnològiques que vam
posar en marxa.
Passem al tercer bloc, que tracta la qüestió
del control de qualitat (vegeu figura 2)
En tot el que he explicat, és tan important l’eficàcia com l’eficiència. Dit d’un
altre manera, la eficiència no pot comportar deixar de donar les prestacions i
qualitats requerides pel bon funcionament. Hi ha polítiques d’externalització
en què la funció que més s’externalitza
és la del manteniment i és per això que
es fa imprescindible tenir-ne un control
molt acurat del nivell de qualitat de les
prestacions. Cal tenir la seguretat, en tot
moment, que aquell professional que ve
a fer un servei el faci amb una qualitat
i competències determinades (experiència, coneixement, habilitats, capacitats,
etc), i supervisar no nomes el nivell de
compliment del manteniment sinó també
del nivell de qualitat de les prestacions.
El Liceu aplica una política d’externalitzacio dels serveis de manteniment. Per
això es van incorporar criteris basats en
els models d’“Acords de Nivells de Servei” (Service Level Agreement – SLA),
i es van definir indicadors KPI’s per fer
un seguiment i avaluar periòdicament el
compliment de les prestacions definides
contractualment.
Si consultem, podem trobar en el sector
una extensa documentació i catàleg
d’indicadors. En el cas del Liceu, a
banda dels típics indicadors de nivells de
compliment del pla de manteniment, es
van triar, també, aquest altres:
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• En externalització del manteniment,
el factor humà, l’experiència i el
coneixement són elements molt
importants, i és per això que vam posar
un indicador en què penalitzàvem
o bonificàvem el nivell de rotació
de personal, dins d’uns paràmetres
i condicions. Volíem que l’equip de
treball que estava format en les nostres
instal·lacions i coneixia els riscos
laborals del nostre edifici, no anés
rotant, o almenys fer-ho dins d’unes
regles, ja que a causa de la crisi, aquest
fet rotatiu podia esdevenir habitual.
Així doncs, bonificàvem o penalitzàvem
l’estabilitat en la rotació del personal,
sempre, és clar, oberts a la negociació
per fer una rotació controlada i
consensuada, perquè sempre hi ha
casos que cal valorar.
• Un altre indicador va ser bonificar
o penalitzar el compliment acreditat
d’un pla de formació específic dels
professionals que hi treballaven. Una
formació continuada i un entrenament
per millorar les habilitats i capacitats,
son necessaris per millorar la
competitivitat i els resultats, així com
la perícia i diligencia del personal,
davant una hipotètica avaria en
els sistemes específics, singulars o
d’innovació tecnològica que disposa
l’edifici. En definitiva, calia que el
personal que vingués al Liceu, a més
de ser professionals en cada camp,
tingués una formació de les nostres
màquines específiques i en un entorn
de treball, també específic, amb
el propòsit de millorar la perícia i
diligencia dels operaris, i alhora assolir
optimitzacions en la gestió del pla de
manteniment.
• Un altre indicador va ser posar
en marxa l’auditoria periòdica de
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manteniment, establin uns criteris de
valoració, i segons el resultat aplicar
una bonificació o penalització.
I l’últim bloc és el de sistemes de seguretat
(vegeu figura 2)
El Pla d’Autoprotecció, la valoració dels
riscos, la planificació preventiva o la
Coordinació d’Activitats Empresarials
generen una gran quantitat de paperassa
i documentació, però que és necessària,
tant per normativa com per la pròpia
acció preventiva. Aquesta documentació
generada s’ha de mantenir i registrar
obligatòriament.
Totes les empreses que concorren en
els diferents serveis de manteniment
de l’edifici han de complir amb tot allò
que per la seva activitat sigui preceptiu
per normativa, i alhora també amb els
requisits propis especificats pel Liceu
en matèria de Seguretat i Prevenció de
Riscos Laborals.
Per exemple, un fet tan simple com
seria canviar les bombetes, a la sala
principal comporta un seguit de gestions
de prevenció inimaginables i s’hi ha
d’esmerçar una pila d’hores.
Un altre situació típica de màxima atenció són les parades tècniques, ja que cal
coordinar en un determinat període de
temps planificat, un gran volum de treballadors que puntualment s’incorporen
per intervenir en temes concrets, i que
a mes pertanyen a diferents empreses i
activitats. Aquí la coordinació de les activitats empresarials, i la supervisió de
l’acció preventiva son encara més importants si el personal que s’incorpora
temporalment és la primera vegada i no
coneixen las característiques de l’edifici, i
de les condicions específiques dels treballs en alçada, amb importants carregues
suspeses o risc de caigudes a grans des-

nivells per moviments de plataformes,
etc. Degut a la gran dedicació que això
comporta, es va decidir recolzar-nos en
un servei de prevenció extern.
Per altra banda, el Liceu és un edifici
molt singular i la més important de les
seves singularitats rau en l’escenari, que
és un espai canviant que es transforma
permanentment. S’hi fan servir màquines
i plataformes que pugen i baixen. La
situació escenogràfica és complexa però
també ho és la situació davant els riscos
laborals per part dels artistes que, en
molts casos, estan subjectes a uns guions
que els obliguen a anar vestits d’una
manera determinada, a patir la calor i
l’enlluernament dels focus i a comportarse, davant alguns riscos, també de
maneres molt complexes i determinades.
En definitiva, i des del punt de vista de
la prevenció de riscos, són casuístiques
molt especifiques que cal estudiar de
manera individual amb cada producció
escenogràfica.
Sovint, durant una producció operística,
ens podem trobar amb situacions de risc
que ens obliguen a buscar un equilibri
entre la seguretat, els moviments escènics
i el criteri artístic de la representació.
Prima l’essència de l’obra, però cal
dissenyar les accions preventives adients
en cada producció, i fer participar als
artistes i el personal d’un aprenentatge
dels moviments escènics i de seguretat, i
realitzar proves tècniques.
DE QUINES EINES DISPOSEM PER
GESTIONAR TOTES AQUESTES
SITUACIONS?
Com molt bé ha dit el Sr. Pere Rodríguez,
sense dades no és possible gestionar el
manteniment i tot el que acabo de dir de
la seguretat i la coordinació. En definitiva,
és informació que cal tramitar, gestionar
i planificar. Cal conèixer i conduir bé
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tots els paràmetres de funcionament de
les instal·lacions. Hi ha informació, com
he dit abans, del CAE, que tot i ser una
allau d’informació, cal recavar-la per
part de tots els industrials. Tot plegat és
una feinada i una quantitat de normes i
documents que es fan difícils de gestionar.
Per això el Liceu disposa de quatre eines
informàtiques, quatre plataformes que,
de manera linkada, ajuden a gestionar
tot això.
El primer és un sistema de control de
les instal·lacions (SCADA). És l’eina
que ajuda a fer la gestió i la conducció
de totes les instal·lacions de l’edifici de
manera centralitzada, i fer-ho supervisant
que l’edifici es comporta dins dels
paràmetres de funcionament pels quals
es va dissenyar, però també analitzar
tendències en el comportament.
Per altra banda es disposa d’un sistema de
gestió informatitzada del manteniment
(GMAO), que permet gestionar la
programació del manteniment, fer
un seguiment del seu compliment i
mantenir el registre de resultats de
les intervencions. Per a mi, aquestes
dos eines informàtiques són essencials
per disposar allò que anomeno com
“l’historial clínic del pacient”, ja que
permet disposar d’un registre històric
amb les dades essencials per diagnosticar
l’estat de les instal·lacions, i fer-ho durant
tot el cicle de vida dels actius. Sens dubte
és una eina practica per verificar el
manteniment normatiu, i el compliment
de la documentació legal requerida per
Seguretat Industrial.
A mi, com suposo que quasi a tots els que
ens trobem en aquestes circumstàncies,
em faltava temps material per poder
estar al dia de tot el que estava passant i,
sobretot a poder atendre adequadament
i conèixer el dia a dia, de l’allau de
normatives que cada dos per tres van
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sortint. Era molt difícil, per a mi, pair
tot això i, molt més encara, quan van
incorporar el tema del CAE, juntament
amb la gestió del manteniment i la gestió
documental requerida pels sistemes de
gestió ambiental i energètica.
Per això amb el temps es va incorporar
una tercera eina informàtica que ens
ajudes per gestionar el compliment legal
i el registre de tot allò exigit pels sistemes
de gestió ambiental i energètica.
Posteriorment es va incorporar una
quarta eina informàtica que ens ajudés a
gestionar el compliment i registre de tot
allò exigit per la CAE.
Són plataformes web per a les quals vam
contractar un servei específic.
La primera, dedicada al compliment legal
i dels sistemes de gestió ambiental i energètica, de tal manera que la mateixa plataforma informa en temps real de qualsevol novetat sobre compliment legal que
pot afectar la nostra activitat específica
i els requeriments propis del sistema de
gestió ambiental i energètic. Nosaltres
introduïm el nostre perfil d’activitat (on
som, que fem, etc.) i a partir d’aquí ens
en podríem oblidar, ja que el sistema ens
envia missatges automàtics (via e-mail,
sms, etc.) amb la informació de totes les
novetats que van sortint i d’allò que cal
posar en marxa, renovar, revisar, inspeccionar, documentar, etc. Ens avisa de les
caducitats d’aquell compliment, com, per
exemple, que queda un temps determinat per passar una inspecció i per tant,
que s’ha d’anar contactant amb qui l’hagi
de fer.
Jo vaig veure el cel obert amb això perquè,
per primera vegada, algú m’avisava, a
través d’un semàfor vermell, quan hi
havia una novetat en matèria de seguretat
industrial, o d’altres especifiques a la
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nostra activitat, o la proximitat d’una
caducitat o un incompliment i això era
molt important, ja que posteriorment, es
realitzen auditories periòdiques en las
que cal evidenciar el compliment de tot
allò que ens aplica.
La segona plataforma està dedicada a recolzar la coordinació d’activitats empresarials, i acaba de quadrar el cercle. Aquesta
eina és un servei web que ofereix l’empresa
externa de prevenció, i que tot just s’està
acabant de posar en marxa introduint els
requeriments del Liceu. La idea és que
amb aquesta eina es controli que les empreses que volen prestar els seus serveis
compleixin tot allò que sigui requerit per
la CAE segons el seu tipus d’activitat. Com
que aquesta plataforma es pot linkar amb
el sistema de gestió SAP, resulta impossible
tramitar una comanda a un proveïdor si el
sistema detecta que aquest proveïdor no
compleix els requisits. Per tant, mentre el
proveïdor no presenti la documentació requerida, el sistema informa amb semàfors
vermells d’allò que fa falta, i bloqueja el
tràmit de la comanda.
Tot i que la gestió CAE es obligatòria,
aquesta eina ens descarrega de molta
feina i ens evita molts mals de cap. Fins
i tot els proveïdors poden accedir amb
aquesta plataforma que l’informarà del
que cal, i fer un seguiment del que pugui
quedar pendent per lliurar.
D’aquesta manera assegurem, dins el
cicle de millora contínua, tota una gestió
que integra la gestió tècnica, la gestió
ambiental i energètica, la gestió de la
qualitat i la gestió de la seguretat, salut
i PRL.
REFLEXIONS FINALS. EL MANTENIMENT COM A CLAU DE LA SEGURETAT
Si recordem el punt de partida de la meva
exposició, havíem identificat aspectes

que amb el pas del temps podien generar
un deteriorament, afectant a la seguretat
i mantenibiliat, i per tant podien generar
un increment de riscos per a les persones
i els bens:
1. El primer aspecte incidia en les funcions dels responsables de manteniment, pel fet de que majoritàriament
manifesten dedicar el seu temps a
resoldre problemes, en detriment de
revisar, organitzar i planificar. En la
mesura que incorporem la visió del la
gestió del cicle de millora continua, assolirem models i pautes de comportament que ens ajudaran a reorganitzar
las funcions dels responsables i millorar-ne la gestió.
2. El segon aspecte era relatiu a
la limitació de recursos tècnics i
econòmics de què els responsables de
manteniment disposen. Òbviament
aquest és un resultat de la necessitat
d’ajustar o retallar les prestacions
dels serveis. Però és molt important
que aquestes decisions s’apliquin
amb un anàlisi de resultats, no pas
a curt termini, sinó que cal avaluar
el seu impacte en el cicle de vida a
mig termini, ja que l’estalvi actual
podria resultar un cost major futur. En
qualsevol cas és una de les funcions
d’un bon gestor, ajustar els costos i
temps d’actuació, optimitzant el pla de
manteniment, sense deixar de garantir
la fiabilitat i la seguretat. També un
equilibri entre els costos i la qualitat
de les prestacions. El que resulta molt
perillós es caura amb el criteri de reduir
els imports del contractes presentant
imports de licitació que ja són en si
mateixos imports temeraris, doncs
al final, la situació es fa insostenible.
Malauradament als darrers anys hem
pogut conèixer diversos casos que han
tingut greus repercussions. Hem vist a
les estadístiques a nivell europeu que
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un percentatge important d’accidents
estan relacionats amb operacions de
manteniment, i per causes diverses,
algunes per no treballar en condicions
de seguretat per manca de recursos o
personal no capacitat.
3.
El tercer aspecte és assegurar
les
competències
del
personal
dedicat al manteniment. Cal evitar
que determinades activitats siguin
realitzades per tècnics i operaris
no qualificats i sense acreditar. La
reducció de plantilles en algunes
organitzacions pot caure en aquest
greu risc, o la substitució de personal
assignat a contractes d’externalitzacio
de serveis també pot afectar a les
competències requerides i posar-les en
risc. És molt important el coneixement,
la formació continuada especifica
i l’experiència, per tenir tècnics i
operaris qualificats i acreditats. Alhora
és una funció molt important vetllar
pel compliment d’aquests aspectes i
exigir les acreditacions no només de les
empreses, sinó també del personal que
haurà de desenvolupar les activitats.
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En definitiva, considero que cal una
estratègia de seguretat i mantenibilitat
durant tot el cicle de vida d’un edifici.
Si una organització incorpora la ISO,
incorpora que els responsables de
manteniment – i no només ells, sinó
tota l’organització- actuïn sota aquesta
filosofia de treball del cicle de millora
continua.
En qualsevol cas, fem el que fem, el gran
volum d’informació que requereix una
gestió tècnica i també les qüestions legals,
obliga a una gran gestió documental i de
registre, molta d’ella obligatòria. Per això,
disposar d’eines de gestió informatitzades
és de gran utilitat.
Abans d’acabar, vull dir-vos que la meva
intenció ha estat donar-vos una visió
general del model del cicle de millora
continuo des del punt de vista del
manteniment i la seguretat basat en les
ISO, i donar-vos inputs molt concrets
i espero que el meu missatge us hagi
arribat amb una certa claredat.
Moltes gràcies.

El mateniment com a clau de la seguretat industrial.

COL·LOQUI

Sr. Ricard Nogues.
Moltes gràcies als ponents per les seves
intervencions. Seguidament donarem
pas a uns minuts de col·loqui per si algú
de vostès vol adreçar-los alguna pregunta o reflexió.
Sra. Maria Cinta Pastor. Vicedegana
d’ENGINYERS BCN i secretària de l’IDES
Els que coneixem la teva instal·lació, sabem que treballes molt bé i que pateixes,
perquè els que ens dediquem al manteniment som uns grans patidors.
La meva pregunta és: us heu trobat mai
que els professionals que han d’aplicar
les OTE, no les entenen?
Penso que seria molt convenient que,
quan s’escriu un procediment, és faci en
un llenguatge molt planer i senzill, que
se li faci llegir a qui l’hagi d’aplicar i que
ens assegurem que ho ha entès tot, perfectament.
I això, que sembla tan senzill s’hauria
d’implantar en els comitès de qualitat, en
els de millora contínua, etc. Caldria revisar els procediments i les ordres de treball amb un llenguatge necessari perquè es
puguin explicar. Aquesta carència, penso,
que existeix en molts nivells.

Sr. Antoni Garcia
Aquesta és una realitat que existeix i ens
trobem que, en molts edificis, no tenen ni
un GMAO com a eina de gestió informatitzada. En aquest sentit, el manteniment
es converteix en una rutina. Cal trepitjar
molt bé el terreny per poder fer això que
tu dius.
He après molt de la gent de base, dels
tècnics i operaris, que en saben molt, i
mantinc que, de coneixement n’hi ha,
però entre el coneixement i la realitat
d’alguns edificis hi ha un punt en què
passa alguna cosa: i aquí hi poso un interrogant i la següent reflexió:
Passejant per les webs dels americans,
que són una gent molt generosa a l’hora
de compartir informació i dades- vaig
trobar una informació molt interessant.
Als Estats Units hi ha uns edificis (els
Energy Star) que tenen unes característiques determinades que els fa ser models
a seguir com a edificis d’eficiència energètica. Doncs d’una estadística es desprenia que hi havia una sèrie d’edificis que
amb menor tecnologia eren igual o més
eficients, i per contra altres edificis que
disposen una tecnologia molt més alta
tenen un comportament ineficient o molt
ineficient.
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Per tant, del debat i l’anàlisi dels resultats
d’aquesta estadística es desprèn la següent reflexió: el motiu d’aquesta notable
diferència pot ser o bé que no fem un bon
ús de l’edifici, o potser que no s’ha fet una
correcta posada en marxa de l’edifici, o
fins i tot potser en ocasions ni tan sols fem
la posada en marxa d’alguna part de les
instal·lacions o les deixem desconnectades. Per tant, el coneixement hi és, i també la capacitat per fer-ho bé, però després
ens trobem la realitat de què molts edificis
no estan operant en les condicions òptimes per les quals van ser dissenyats. I això
afecta a l’energia, però també a la resta
de sistemes i seguretat. Els americans
utilitzen el concepte de “commisioning”
per identificar el procés de seguiment i
verificació de que allò que s’ha dissenyat
desprès es construeix, es posa en marxa,
opera i es mante ens els seus paràmetres
de funcionament durant tot el cicle de
vida de l’edifici, per tant revisant periòdicament el comportament.
Pregunta:
Una de les últimes coses que has comentat avui, ha estat aquesta visió de la ISO
50.000. Com la veus implantada en tempo i quines dificultats hi veus?
Antoni García
La ISO 50.001 ens la vam trobar pel camí
quan un dia va venir un auditor al Liceu i
ens va comentar que nosaltres ja fèiem les
coses amb sentit comú, ja ens estàvem posant objectius, ja teníem fets els procediments, comptàvem amb el GMAO, fèiem
revisions periòdiques dels objectius, teníem coneixement i control dels consums
i usos energètics,etc, i per tant, ja estàvem
totalment immersos en el marc d’actuació
d’una ISO, i que només ens calia ordenar
i codificar la documentació per iniciar el
procés d’acreditació del nostre sistema
conforme a la norma ISO50001.
És increïble imaginar la quantitat de coses
que ja fem i que ja tenim a les nostres mans i
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que no valorem, i que ens ajudarien, a moltes organitzacions amb una mica de determinació, a fer les coses d’una altra manera.
La informació ja la tenim, els edificis han
de ser gestionats per professionals. Això
vol dir que ja disposem de tota la informació que forma part de la tasca professional
i que l’únic que cal es posar-la en el lloc
adient. La ISO ens ajuda a posar la part de
sentit comú que pugui faltar en qualsevol
moment per fer les coses d’una manera estructurada. També he comentat que la ISO
pot ser tan complicada o senzilla com es
vulgui depenent de si es vol aplicar a una
màquina o a tot un edifici.
Per tant, implantar la ISO50001 ens va
resultar molt fàcil gràcies a que ja fèiem
les coses bé, féiem una bona gestió energètica, i teníem la base ja que prèviament
disposàvem de un sistema de gestió ambiental acreditat amb la ISO14001 en el
qual, el vector energètic, tenia el seu pes.
Altra cosa va ser implantar la ISO 14.000,
perquè va ser als inicis i va ser la llavor
per la qual el Liceu avui és el que és en
aquestes qüestions.
Aleshores vam trigar aproximadament
un any perquè calia fer-ho tot: redactar
procediments, identificar tots els aspectes
mediambientals, fer tota la pauta de documentació, etc. Però puc assegurar que
va ser una de les decisions més agraïdes i
els seus resultats ens han portat fins a ser
el que ara som.
A l’inici ens va semblar curiós i sorprenent
això d’implantar la ISO14001 ja que teníem la creença que nosaltres per la nostra activitat no contaminàvem, i per tant
no enteníem perquè havíem d’entrar en
aquests temes. Però sí que calia, i varem
haver d’identificar qüestions en la nostra
activitat que generaven un impacte ambiental directe o indirecte: impacte en l’ús
dels residus, reaprofitament de materials
dels decorats, dels recursos energètics i
de l’aigua, o l’aprofitament d’aigües del
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subsòl, o l’impacta ambiental del transport
dels decorats d’un país a l’altre, o controlar les emissions atmosfèriques (calderes,
sorolls), tot plegat ens mostra la necessitat de vetllar per aquests temes, que en
un principi no semblaven tan evidents i
que a part de millorar el nostre comportament ens han ajudat a optimitzar la despesa econòmica notablement en diferents
àrees gracies a la millora en la gestió.
Avui en dia, tot el personal, inclosos els
artistes, ja tenen adquirida aquesta cultura mediambiental i són ells mateixos que
la demanden i posen en pràctica.
Pregunta
Bon dia, Antoni. Gràcies a una visita que
vaig fer al Liceu, actualment estic aplicant
alguns d’aquests temes que has comentat.
M’ha agradat molt l’enllaç que feu del
cicle de millora contínua en el qual s’hi
engloben totes les normatives que es van
aplicant, tant de gestió energètica, com
ambiental, com de salut, com les eines
que feu servir per a cadascuna, que en
el mau cas, també comparteixo. I vull
destacar la importància de les eines de
software, de coordinació d’activitats empresarials com a evidenciadores de la necessitat de complir amb la seguretat més
enllà del seguiment del manteniment
preventiu que diu el GMAO.
És necessari que qualsevol treballador
o empresa externa no entri a treballar o
a deixar alguna comanda si no disposa
de tota la documentació administrativa
que es precisa. En la part que més m’he
identificat és en la de la gestió i en tot
allò que he après de la feina del dia a dia
dels mantenidors. Tenim la visió d’haver
estat apagant focs i, trobar-nos ara amb
els capells i indicadors que ens permeten
marcar en els contractes posteriors tota
l’auditoria, em sembla d’una importància
vital per a la seguretat.

Antoni García
Aquestes eines i plataformes web ens han
ajudat molt, però el que més ens ha costat ha estat fer entendre a algú que no
podia entrar a treballar perquè li faltava
documentació. La nostra experiència ens
diu que al final de la vida d’un contracte
es relaxa molt la fiabilitat i l’experiència
del personal contractat que va passant, i
el més preocupant no és que un operari
sigui dolent professionalment, sinó que
no conegui la màquina. Aquest és un risc
molt gran, tant per nosaltres com per al
treballador.
Pregunta
I el tema de l’indicador de la rotació personal o les limitacions que pugui haver-hi
pel tema de la formació i l’exposició de
riscos dels treballadors?
Antoni García
D’aquest indicador és del que n’estic més
satisfet. Sabeu que quan en un edifici
s’externalitza el manteniment hi ha una
frontera vermella que no es pot passar,
perquè no podem donar instruccions a uns
treballadors que no són nostres? Algunes
empreses de serveis anaven canviant treballadors i cada vegada dubtava més de la
professionalitat dels que anaven venint.
És per això que vaig decidir incorporar
en els contractes de manteniment un indicador KPI per avaluar la rotació de personal extern i evitar o minimitzar aquest
risc. Perquè a l’hora de presentar una
oferta amb la licitació tothom és el millor
i el qui té millors professionals, però de
mica en mica et van canviant les prestacions, el personal... Us recomano que el
tingueu present aquest indicador a tots
els que us dediqueu a això.
A la llarga tothom m’ha agraït la inclusió
d’aquest indicador, i no només els responsables, sinó el mateix personal, perquè
s’hi troben més a gust i més satisfets.
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Taula rodona amb
els principals agents
Modera: Sr. Isidre Masalles, subdirector general
de Seguretat Industrial. Departament d’Empresa i
Ocupació
Sr. Ramon Olives, Institut de Seguretat i Salut Laboral
Sr. César Sánchez, Foment del Treball Nacional
Sr. Jordi Boter, Federació d’Empreses Instal·ladores
de Catalunya
Sr. Jordi Llargués, Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya
Sr. Felip Neri Gordi, Associació Espanyola de
Manteniment
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TAULA RODONA

Modera: ISIDRE MASALLES, Subdirector
general de Seguretat Industrial

EL MARC LEGAL I EL TIPUS DE
MANTENIMENT

En aquesta taula rodona hi haurà la
visió dels diferents agents que entren en
el manteniment. Crec que és una visió
prou plural i que ens donarà una mica de
coneixement des de totes les visions.

Hi ha diferents tipus de normativa;
alguna sobre riscos laborals i altres que
afecten directament la indústria. (Vegeu
figura 1).

Primerament ens parlarà el Sr. Ramon
Olives, enginyer tècnic industrial, que
treballa a la Unitat Tècnica Territorial
de Tarragona de l’Institut de Seguretat
i Salut Laboral del Departament
d’Empresa i Ocupació, com a tècnic
expert en màquines, realitzant tasques
d’assessorament, investigació i formació.
RAMON OLIVES, Institut de Seguretat
i Salut Laboral del Departament
d’Empresa i Ocupació
Basaré la meva exposició, bàsicament,
al voltant del manteniment preventiu,
perquè considero que és el més important
tenint en compte la tipologia de les
empreses de Catalunya, ja que la majoria
són petites (normalment fan el correctiu)
, les mitjanes (algunes fan el preventiu)
i només algunes són grans empreses
(combinen predictiu i preventiu).

Veurem que, quan la normativa parla
de manteniment, concreta poc, o gens.
Sempre parla sobre el manteniment
adequat.
Que és manteniment adequat?, cap a on
anem? Quines accions s’han de fer perquè
sigui adequat?
L’article 20 del Reial decret 39/1997, sobre
el Reglament dels serveis de prevenció
diu: Concierto de la actividad preventiva,
modificado por RD 337/2010.
Apartado 1.c.1: Si se concierta la
especialidad de seguridad en el
trabajo, el compromiso del servicio de
prevención ajeno de identificar, evaluar
y proponer las medidas correctoras
que procedan, considerando para ello
todos los riesgos de esta naturaleza
existentes en la empresa, incluyendo
los originados por las condiciones de
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Figura 1. Marc legal del manteniment
Rd 39/1997
Serveis prevenció

LLEI 31/1995
PRL

Rd 486/1997
Llocs de treball

Rd 1215/1997
Art. 17

Art. 20

Art. 5

Equips de treball

Art. 3.5

MANTENIMENT

Rd 2060/2008

Aparells a pressió
Art. 9
ITC EP-1, Art. 12.2
ITC EP-2, Art. 12.3

Art. 13.1a

Rd 1027/2007

Instal.lacions tèrmiques
en edificis

Rd 842/2002

Rd 3275/1982

Art. 25,26
IT. 3.2,3.3

Reglament Baixa Tensió

Centrals elèctriques
Centres de transformació

Art. 12

Art. 20

UNE

Font: R. Olives
las máquinas, equipos e instalaciones
y la verificación de su mantenimiento
adecuado, sin perjuicio de las
actuaciones de certificación e inspección
establecidas por la normativa de
seguridad industrial, así como los
derivados de las condiciones generales
de los lugares de trabajo, locales y las
instalaciones de servicio y protección.
Així doncs, si una empresa concerta una
especialitat en seguretat, haurà de ser el
tècnic de prevenció d’aquesta empresa
qui digui si aquest manteniment s’està
fent, i si es fa, si és l’adequat.
Pel que jo he vist, això no es fa. El tècnic
de servei de prevenció va a la empresa i
avalua els llocs de treball, però en termes
de manteniment no hi entra gaire.
L’article 17 de la Llei 31/95 de Prevenció
de Riscos Laborals diu:
1. EI empresario adoptara las medidas
necesarias con el fin de que equipos de
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trabajo sean adecuados para el trabajo
que deba realizarse y convenientemente
adaptados a tal efecto. de forma que
garanticen la seguridad y la salud de
los trabajadores al utilizarlos.
Cuando la utilización de un equipo
de trabajo pueda presentar un riesgo
específıco para la seguridad y la salud
de los trabajadores. el empresario
adoptara las medidas necesarias con
el fin de que:
a) La utilización del equipo de
trabajo quede reservada a los
encargados de dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación,
transformación, mantenimiento o
conservación sean realizados por
los trabajadores específicamente
capacitados para ello.
Així doncs, ens diu que l’empresari ha
d’adoptar les mesures necessàries per
tal que els equips de treball siguin els
adequats i adaptats convenientment pel
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treball que s’ha de fer, però no en diu res
més.
El RD 1215/1997 d’Equips de treball, en
l’article 3 al punt 5, diu:
1 El empresario adoptará las medidas
necesarias para que, mediante un
mantenimiento adecuado, los equipos
de trabajo se conserven durante todo
el tiempo de utilización en unas
condiciones tales que satisfagan las
disposiciones del segundo párrafo del
apartado 1.

manteniment. Senyalització, del RD
486/1997 de Llocs de treball, en l’annex
2, diu:
Los lugares de trabajo y, en particular,
sus instalaciones, deberán ser objeto de
un mantenimiento periódico, de forma
que sus condiciones de funcionamiento
satisfagan siempre las especificaciones
del proyecto, subsanándose con
rapidez las deficiencias que puedan
afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.

Dicho mantenimiento se realizará
teniendo en cuenta las instrucciones
del fabricante o, en su defecto, las
características de estos equipos,
sus condiciones de utilización y
cualquier otra circunstancia normal
o excepcional que pueda influir en su
deterioro o desajuste.

Si se utiliza una instalación de
ventilación, deberá mantenerse en
buen estado de funcionamiento y un
sistema de control deberá indicar toda
avería siempre que sea necesario para
la salud de los trabajadores.
En el caso de las instalaciones
de protección, el mantenimiento
deberá incluir el control de su
funcionamiento.

Las operaciones de mantenimiento,
reparación o transformación de los
equipos de trabajo cuya realización
suponga un riesgo específico para
los
trabajadores
sólo
podrán
ser encomendadas al personal
especialmente capacitado para ello.

Aquí ja es parla del manteniment periòdic,
o sigui d’un preventiu. Diu que als llocs de
treball, que comprèn també els equips de
treball, cal fer un manteniment periòdic.
Però aquí acaba l’explicació.

Aquí parla que s’ha de fer un manteniment
adequat d’acord amb les instruccions del
fabricant, però tampoc especifica res
més.
En definitiva, la finalitat és que no hi hagi
accidents, garantint la seguretat dels
treballadors.
Podem anar més enllà, d’acord amb les
instruccions del fabricant i l’experiència
del personal de manteniment i valorarho conjuntament per dissenyar un pla
de manteniment concret dels equips de
treball.
L’article 5, sobre ordre, neteja i

Després, hi ha normatives diferents, com
el Reial Decret 2060/2008 d’Aparells
a Pressió, la ITC de calderes i la
d’instal·lacions tèrmiques que, en el punt
1 de l’article 9 diu:
Los usuarios de todos los equipos
a presión contemplados en este
reglamento, deberan conocer i aplicar
las disposiciones e instrucciones
del fabricante en lo referente a la
utilización, medidas de seguridad y
mantenimiento.
I en el punt 5 del mateix article:
Deberan realizar el mantenimiento de
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las instalaciones, equipos a presión,
accesorios de seguridad y dispositivos de
control de acuerdo con las condiciones
de operación y las instrucciones del
fabricante, debiendo examinarlos al
menos una vez al año.
Al punt 2 de l’article 12, sobre el TIC-EP1 de Manteniment de Calderes que diu:
El usuario deberá realizar un
mantenimiento adecuado de todos los
sistemas de la instalación, prestando
una dedicación especial a los órganos
limitadores o reguladores para que
mantengan su fiabilidad, procediendo a
la comprobación de su funcionamiento
durante las verificaciones. De igual
forma, prestará una atención especial
con respecto a las obligaciones
indicadas en el artículo 8 de esta
ITC sobre el tratamiento del agua de
alimentación.
I a l’article 20, del RD 842/2002,sobre
el reglament electrotècnic Baixa Tensió,
que tracta sobre els manteniments
d’instal·lacions tèrmiques en edificis
dient:
Los titulares de las instalaciones
deberán mantener en buen estado
de funcionamiento sus instalaciones,
utilizándolas de acuerdo con sus
características
y
absteniéndose
de intervenir en las mismas para
modificarlas.
Si son necesarias modificaciones,
éstas deberán ser efectuadas por un
instalador autorizado,
O en l’article 25 del RD 1027/2007
d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis:
Las instalaciones térmicas se utilizarán
adecuadamente, de conformidad con
las instrucciones de uso contenidas en
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el «Manual de Uso y Mantenimiento»
de la instalación térmica,
I en l’article 26, sobre manteniment de
les instal·lacions:
Las operaciones de mantenimiento
de las instalaciones sujetas al RITE se
realizarán por empresas mantenedoras
autorizadas. ja concreten una mica
més.
Més endavant veurem la de manteniment
preventiu, la IT 3.3, (Programa de
Manteniment Preventiu) en què hi ha una
sèrie d’items que cal tenir en compte en
certes màquines en funció de la potència
i la periodicitat. Estableix periodicitats.
Pel que fa als aparells elevadors i
manutenció, segons l’article 13 del Reial
decret 2291/1985 s’ha de contractar
un manteniment i fer revisions de la
instal·lació en una empresa inscrita.
Art 13. Propietarios.
1. El propietario o, en su caso, el
arrendatario de un aparato de
elevación y manutención, objeto de
este reglamento, ha de cuidar de Que
éste se mantenga en perfecto estado
de funcionamiento, así como impedir
su utilización cuando no ofrezca las
debidas garantías de segundad para
las personas o las cosas. A estos efectos,
tendrá que cumplir las siguientes
obligacíones:
a) Contratar el mantenimiento y
revisiones de la instalación” con
Empresa inscrita en el Registro de
Empresas Conservadoras existente en
el correspondiente Organo Territorial
competente de la Administración
Pública, si así se indica en las ITC de
este Reglamento
I en tot aquest conjunt de normativa, hi
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intervenen les normes UNE, que n’hi ha
moltes i són d’aplicació, però que no hi
entrarem, avui, almenys detalladament.

Tipus de manteniment
A la ponència del Sr. Rodríguez sobre
els tipus de manteniment, s’ha fet una
exposició, molt ben descrita, dels tipus
de manteniment. Jo, em centraré més
en el manteniment preventiu, pel que he
comentat abans.
Suposem que hem de fer un manteniment
a una empresa. Podem fer el preventiu i
després el predictiu, però aquest últim
serà un complement del primer.
El predictiu estaria justificat si, per
exemple, volguéssim reduir el nombre
de parades durant l’any o un període
determinat.
El problema rau en què aplicar el
manteniment predictiu suposa un cost
força alt, perquè cal instal·lar-hi sensors o
aparells de mesura, disposar de personal
especialitzat, expert i, per tant, només és
justificable amb peces de recanvi molt
cares.
El que no és possible, ni es pot fer, és anar
directament al manteniment correctiu
perquè per temes de prevenció de riscos

laborals, si esperem que s’espatlli, pot
sorgir un accident i, des del punt de vista
de la seguretat, no es pot permetre. Cal
planificar, mai esperar imprevistos.
El manteniment és el conjunt d’accions
i/o intervencions que es duen a terme en
un equip de treball, per a conservar-lo
en condicions òptimes de productivitat i
seguretat.
1. El manteniment preventiu
El manteniment preventiu és el
conjunt
d’intervencions
realitzades
de forma periòdica a una màquina o
instal·lació amb la finalitat d’optimitzar
el seu funcionament i evitar aturades
imprevistes.
Hi ha un extracte de la normativa
d’instal·lacions tèrmiques (vegeu taula 1)
on es mostra un conjunt d’ítems i accions
que cal revisar periòdicament (una
vegada a l’any, dues vegades al mes...),
segons estipuli la normativa.
El que hi diu a la taula 1 és obligatori
i d’acord amb el tipus de maquinària i
l’experiència del personal de manteniment, es poden incorporar noves accions.
Els presento un esquema per a la reflexió
(vegeu figura 3).

Figura 2. Tipus de manteniment

MANTENIMENT

X
PREVENTIU

SÍ

CORRECTIU

SÍ

PREDICTIU

Font: R. Olives
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Taula 1. Extracte normativa instal·lacions tècniques
Operació
Comprovació i neteja, si s’escau, dels conductes de fums
i xemeneria
Neteja del cremador de la caldera
Revisió del vas d’expansió
Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua
Comprovació del material refractari
Revisió de l’estanquitat de tancament entre el cremador
i la caldera
Revisió general de calderes de gas
Revisió general de calderes de gas-oil
Comprovació de nivells d’aigua als circuits
Comprovació de l’estanquitat de circuits de tubs
Comprovació de l’estanquitat de vàlvules
d’interceptació
Comprovació de tares d’elements de seguretat
Revisió i neteja de filtres d’aigua
Revisió i neteja de filtres d’aire

Periodicitat
< 70kw
> 70 kw
t
2t
t
t
t
--t

m
m
m
2t
m

t
t
t
-----

t
t
m
t
2t

----t

m
2t
m

s: Un cop a la setmana
m: un cop al mes
t: un cop per temporada (any)
2t: dos cops per temporada (any); un a l’inici i l’altre a la meitat del periode.
4a: cada quatre anys

Font: R. Olives
Quan es dissenya un pla de manteniment
s’ha de tenir en compte la importància de
la totalitat de les mesures de seguretat
que cal aplicar. Per tant, l’empresa ha
de tenir clar quins són els equips que
vol mantenir i de quina manera s’ha
de planificar aquest manteniment per
assegurar aquesta seguretat integral.
Al meu entendre, el més important no
és només el manteniment dels equips,
sinó la coordinació amb el departament
d’I+D per a obtenir millors resultats en
tots els aspectes i en la millora del procés
productiu.
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Objectius del manteniment
preventiu:
- Evitar aturades productives. Els
problemes més habituals entre
producció i manteniment es produeixen
quan es para l’equip
- Reduir la gravetat de les avaries.
- Produir amb seguretat.
- Durada dels béns productius.
- Innovació, tecnificació i
automatització.
- Reducció dels costos.
- Treball en grup. Sobretot interrelacionat-se amb el departament d’I+D.
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Figura 3. Esquema sobre el manteniment preventiu
PUNTS DE REVISIÓ / FREQÜÈNCIA

MANTENIMENT
0%

100%

0%

0%
0%

50%

0%

80%

0%

0%

0%

40%

MANTENIMENT

+

R+D

50%
20%

=

Font: R. Olives
En un pla de manteniment si fem el 100% de les comprovacions tindrem gairebé el 100% de
seguretat, però si fem el 40%, no tindrem el 40% de seguretat sinó que anirà en funció dels
punts de revisió que hàgim fet. Ex. Fent el 40% podríem tenir el 20% de seguretat. No hi ha
una proporcionalitat directa.

Funcions del manteniment
preventiu:
N’hi ha de bàsiques i de complementàries.
a) Bàsiques:
• Selecció i formació del personal de
manteniment.
• Mantenir en condicions òptimes de
seguretat i productivitat els equips
objecte del manteniment.
• Programació, realització i control
dels manteniments a realitzar als
equips inclosos dins del pla.
• Gestió i programació de les
inspeccions periòdiques oficials dels
equips sotmesos a reglamentacions
específiques (Aparells a pressió,
centres de transformació,
emmagatzematge de productes
químics, aparells elevadors...).
• Garantir els subministres bàsics
(aigua, llum, aire, vapor...).

• Gestió de l’stock de recanvis del
magatzem.
• Gestió i control dels equips del
centre de treball
• Elaboració del pressupost anual del
cost de manteniment.
b) Complementàries:
• Anàlisi per a la innovació, tecnificació i
automatització del procés productiu.
• Modificació de processos de fabricació,
noves instal·lacions d’equips.
Pla de manteniment preventiu i
treball
Aquest pla ha de tenir 3 àrees:
1. De prevenció
• Tasques DEFINIDES I CONCRETES.
D’acord amb les instruccions del fabricant, l’entorn de treball, l’experiència
professional i valorant-la des del punt
de vista preventiu.
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• Tasques PLANIFICADES. Les tasques
que es desenvolupen han d’estar planificades establint una durada òptima
de revisió, que estarà dimensionada
d’acord amb els recursos humans
disponibles i el temps total d’aturada
disponible de l’equip.
• Tasques SEGURES. Els operaris de
manteniment han de saber treballar
amb seguretat a l’hora de fer les
revisions i/o reparacions dels equips
als quals se’ls fa el manteniment

Dispositiu de validació
Òrgan suplementari de comandament,
accionat manualment, utilitzat conjuntament amb un òrgan de posada en funcionament (comandament sensitiu).
Dispositiu de retenció mecànica
La seva funció és la de col·locar en un
mecanisme un obstacle mecànic, com
pot ser un tascó, passador o bloc, que
sigui capaç d’oposar resistència mecànica
suficient a qualsevol moviment perillós.
2. D’optimització millora de processos

Permís de treball
D’acord amb les instruccions del fabricant, l’entorn de treball, experiència professional i valorant-la des del punt de
vista preventiu.

Tot pla de manteniment d’una empresa
ha de preveure la millora de processos
amb la finalitat de garantir una producció
de qualitat i amb seguretat.

Amb la finalitat d’evitar possibles accidents
/ incidents a l’hora de realitzar tasques de
manteniment i millorar la coordinació entre diversos departaments (principalment
manteniment i producció), es recomana
implantar permisos de treball per a què
serveixin d’autorització de tasques.

• INNOVAR: Analitzar, modificar,
simplificar els mètodes de treball
• TECNIFICAR: Proporcionar recursos
/ procediments tècnics
• AUTOMATITZAR: Analitzar punts
crítics del procés productiu i proposar
millores.

• Dades bàsiques:
- Identificació de l’actuació (codi,
equip i descripció).
- Temps estimat.
- Operaris que intervindran (noms i
signatures).
- Mesures preventives i EPI per a
realitzar la tasca.
- Dades sobre producció (aturada
total, parcial, disminució del
rendiment...).
- Autorització inici treballs
responsable secció on s’actuarà.
- Finalització treballs (signatura
manteniment).
Consignació de màquines
La finalitat és que un equip no es pugui
posar en marxa accidentalment
Hi ha diferents formes de consignació.

76

El departament de manteniment ha
d’entendre el procés productiu i ha
de ser capaç d’innovar, tecnificar i
automatitzar i és imprescindible que el
responsable i els treballadors que en
depenen tinguin una formació adequada
amb la seva categoria i coneguin bé tot
el procés de producció i en conseqüència
el producte.
3. Àrea d’organització del manteniment
preventiu.
- Tipologia d’empresa, recursos.
- Abast del manteniment preventiu.
- Grau d’especialització del personal
de manteniment.
- Externalització de tasques.
- Inventari dels equips.
- Recopilació de dades.
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- Elaboració i implantació del full de
revisió
- Revisió i actualització.
El manteniment predictiu
Consisteix a programar la intervenció just
abans que l’avaria es produeixi, tenint
en compte factors com, per exemple, la
vibració, la temperatura, el soroll...
El manteniment correctiu
Les intervencions es fan a la màquina o
a la instal·lació quan ja s’ha materialitzat
l’avaria i se substitueix la peça malmesa
per després restablir-la al seu estat
operatiu habitual.
ISIDRE MASALLES, Subdirector general de
Seguretat Industrial
Passem la paraula al Sr. César Sánchez,
llicenciat en Ciències de l’Educació per
la UB i Tècnic Superior en Prevenció de
Riscos Laborals (Especialitats Seguretat
i Ergonomia i Psicologia aplicada), és
director de l’Oficina de Prevenció de
Riscos Laborals de Foment del Treball
Nacional i membre, en representació
de Foment del Treball, del Consell de
Relacions Laborals del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya.
Vocal, en representació de CEOE, en la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, i en el Patronato de la
Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales.
Membre, en representació de CEOE, del
Consejo General del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo i
I vocal de la Comisión de Seguridad Social, Formación y Prevención de Riesgos
de la CEOE.
Membre, en representació de Foment del
Treball Nacional, del Consell Assessor

de Salut Laboral de l’Ajuntament de
Barcelona.
CÉSAR SÁNCHEZ, Foment del Treball
Nacional
Bon dia a tothom. Vull agrair la invitació
de l’IDES a aquesta jornada.
Jo no sóc especialista en manteniment
ni enginyer, per tant, el meu objectiu és
traslladar-vos quina és la visió de les empreses, si es pot parlar d’una visió general
de totes les empreses. És una mica complicat però ho intentaré. I ho faré des del
vessant de la prevenció dels riscos laborals, entre altres coses, perquè penso que
és un dels aspectes que més preocupa a
les empreses, en aquest àmbit.
Començaré amb un missatge positiu
sobre el manteniment: el manteniment és
una inversió que, a mitjà i llarg termini,
redueix el cost de les màquines, equips i
instal·lacions, contribuint a un augment
de la producció, un increment de la
seguretat i una major rendibilitat.
L’abordatge de la seguretat i el manteniment s’ha de fer des d’un doble vessant:
a) Seguretat durant les tasques de
manteniment (important per les
repercussions que té).
b) Seguretat per manca de
manteniment. Tenir unes instal·lacions
amb deficiència de manteniment
en maquinaria, també suposa riscos
importants pels treballadors.
Algunes dades, que ja s’han comentat
avui, aquí, són les tretes de l’Agència
Europea de Seguretat i Salut Laboral.
Fa uns anys varen fer una campanya
específica sobre manteniment i es va dir
que era una de les prioritats en aquest
sentit, i que es calcula:
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• Que entre el 15 i el 20% (depenent
del país) del total d’accidents, i entre
el 10 i el 15% de tots els accidents
mortals estan relacionats amb activitats
de manteniment.
• Que els accidents tendeixen a
produir-se cada cop més, no en el
transcurs de las activitats normals, sinó
durant les operacions de reparació,
manteniment, neteja, ajust, etc.
• Segons una enquesta realitzada
a França el 2005, el manteniment
era la funció que se subcontractava
amb major freqüència a la indústria.
Posem França perquè tot tenim clar
que Espanya també ho es però perquè
veiem que no som els únics sinó que
és una tendència habitual en l’entorn
europeu.
• Una anàlisis de la base de dades
francesa d’ accidents laborals demostra
que, l’any 2002, els treballadors de
manteniment van ser el segon grup
més nombrós en víctimes d’ accidents,
immediatament per darrera dels
treballs de la construcció.

A la figura 1, del 2007, veiem que els riscos a què estan exposats els treballadors
de manteniment són, sobretot, sorolls,
vibracions i radiacions i els que representen accidents mortals (posat per països)
en color vermell, i tenen un pes molt important.
A la figura 2, veiem que, a Espanya, i
gràcies a l’actuació i al desenvolupament
de l’activitat preventiva al nostre país,
han baixat molt els accidents des del 2006
fins ara, però aquesta es la radiografia
d’aquell moment pel que fa la incidència
de les actuacions i del manteniment en
l’accidentalitat mortal.
Ens centrarem una mica en qüestions clau
o qüestions que, d’alguna manera, preocupen des de la vessant empresarial.
SUBCONTRACTACIÓ
Les tasques de manteniment són les
funcions més subcontractades.
Hauríem de canviar la visió que, sovint,
tenim sobre l’externalització, i no veure-

Figura 1. Exposició a riscos entre els treballadors de manteniment
(Espanya, 2007)

Font: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/90)
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la com alguna cosa negativa, sinó tot el
contrari, perquè es fa necessària, cada
vegada més, una especialització -no
només en manteniment- i cal que sigui
una pràctica habitual.
L’empresa i la seva gestió empresarial
tendeixen a invertir els seus recursos
en el que seria el cor business de la
seva organització empresarial i opten
per aquells aspectes que no tenen valor
directe amb el seu producte o servei, a
externalitzar-ho.
Un segon punt, és que el nostre teixit empresarial està composat primordialment
per empresa micro, petita i mitjana, ja
que el 97% de les empreses catalanes tenen menys de 50 treballadors, per tant
sempre que veiem exemples com el que
ens ha aportat avui el Sr. García, sobre el
Liceu, entenem que no és la nostra realitat empresarial perquè aquesta figura és
molt difícil de mantenir o encabir dins el
nostre teixit empresarial.

Per tant, la subcontractació no ha
d’entendre’s com una manca de qualitat
del manteniment perquè l’evolució
tecnològica ens porta, cada vegada
més, a l’especialització i per això calen
professionals que coneguin de manera
més acurada les diferents verificacions
periòdiques en instal·lacions, maquinària,
etc.
INSEGURETAT JURÍDICA
La normativa de prevenció de riscos
laborals ens ha portat al que nosaltres
nomenem un sobredimiensionament
de les responsabilitats empresarials en
matèria de prevenció de riscos laborals i
això ens amoïna i ens preocupa.
S’ha parlat, avui, també, que la Llei de Seguretat Industrial contempla el “risc socialment acceptable” però es tracta d’un
concepte inexistent dins l’àmbit laboral.
La llei diu, literalment, que l’empresari

Figura 2. Nombre d’accidents mortals relacionats amb operacions de
manteniment (Eurostat 2006)

Font: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/90)
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ha de garantir la seguretat i la salut del
treballador i per aquesta premissa, quan
subcontractem ho estem fent perquè hi
ha un desconeixement d’aquesta matèria, però, la subcontractació no eximeix
l’empresari de responsabilitat si un treballador pateix un accident. És un tema que
ens té força preocupats.
LA FORMACIÓ DELS TÈCNICS DE PRL
Ja ha dit el Sr. Olives, en la seva participació, que, en principi, és tasca del tècnic controlar tot això, però el problema
rau en què, moltes vegades, la formació
d’aquest tècnic en prevenció de riscos
laborals no és l’adequada, perquè és impossible que conegui amb exactitud tota
l’activitat de manteniment que s’ha de
realitzar.
Per tant, aquí ens trobem amb unes
dificultats força importants, com que el
professional de l’empresa externa, a part
de desconèixer el nostre procés productiu
pot ser que també desconegui alguns
aspectes de la normativa de seguretat
industrial.
LA FORMACIÓ DELS TÈCNICS DE
MANTENIMENT
Parlem, normalment, de la formació dels
tècnics de manteniment, però jo parlaria
en general de la manca de cultura preventiva, de la manca d’inclusió d’aspectes de
seguretat en els currículums, no només
de la formació professional, sinó també
de la formació universitària, ja que són
les que tenen un caràcter professionalitzador important, ja que aquestes mancances les trobem, tant en professionals
de l’enginyeria, com de l’arquitectura,
com fins i tot en els tècnics que es dediquen al manteniment.
La formació professional ha avançat de
manera significativa transversalitzant
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el valor de la seguretat i determinats
procediments segurs, en cicles formatius,
però a la universitat encara li queda un
recorregut força llarg per a fer en aquest
aspecte.
Aquest fet implica, també, mancances
importants en el disseny, en la prevenció
en fase de disseny i, per no tenir en
compte, inicialment, aquest criteri de
prevenció es donen molts casos de
deficiències en els dissenys estructurals
d’edificis, d’instal·lacions, etc.
INCENTIVACIÓ A LA RENOVACIÓ,
ADAPTACIÓ O ADEQUACIÓ DE
MÀQUINES, EQUIPS DE TREBALL I
INSTAL·LACIONS
Crec recordar que l’última ordre per part
del Departament d’Empresa i Ocupació
en què es donaven unes subvencions
orientades a renovació de les instal·lacions
de la maquinària i els equips de treball per
aspectes de seguretat va ser el 2010. Eren
unes subvencions orientades, sobretot, a
petites empreses, però que, arran de la
crisi, ja no es donen.
A causa de la dificultat que aquestes
empreses tenien per accedir-hi (perquè
els tràmits i la burocràcia que es requerien
eren molt farragosos), moltes empreses
no les demanaven, però sóc del parer que
aquesta és una via prou important per a
seguir-hi treballant i, d’alguna manera,
s’hauria d’adquirir un compromís, per
part de l’administració pública, de
tornar a incentivar la renovació de la
maquinària i de les instal·lacions, ja que
això millorarà, també, les tasques de
manteniment que s’han de realitzar.
A banda de tot això, vull explicar
que el que també ens preocupa és la
coordinació d’activitats empresarials.
Això s’ha convertit en un procés molt
burocràtic, ja que moltes vegades les
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empreses no perceben una coordinació
efectiva. A més a més, tenim un tipus de
normativa, sobretot, en l’àmbit laboral
i de prevenció de riscos laborals en què
les obligacions són les mateixes per a
totes les empreses, independentment de
la seva envergadura, del sector al qual
pertanyin o de la seva activitat, i això
provoca que es desviïn les prioritats en
aquest sentit. A part de tractar-se d’un
sistema purament documental, sovint,
qüestionem la seva efectivitat.
Moltes gràcies
ISIDRE MASALLES, Subdirector general de
Seguretat Industrial
Gràcies César, ara és el torn de Jordi
Boter, enginyer industrial, i col·legiat al
COEIC, que ve en representació de FERCA
a la que assessora, juntament amb Juan
Martín Martínez.

instal·ladores estan sotmeses a controls
per part de la Generalitat i d’altres organismes i que han de complir els requeriments legals, els requeriments tributaris,
els requeriments de formació, de seguretat i de salut laboral, entre d’altres.
Llavors vàrem intentar definir allò que
s’anomenen les 4 potes de la indústria.
1. SEGURETAT DEL PRODUCTE
Ve a ser allò que l’empresa ven, fabrica,
fa, construeix o emmagatzema i que ha
de ser segur, idoni i adequat i ha de partir
d’una necessitat del mercat. El producte
segur garanteix benefici i continuïtat.
Un bon exemple el trobem en la indústria
alimentària. La seguretat alimentària és
totalment palesa i necessària. El producte
segur garanteix benefici i continuïtat.
2. CREATIVITAT O I+D

També assessoren al Gremi d’Instal·ladors
del Barcelonès Nord i Baix Maresme
(AEMIFESA) i al Gremi d’Instal·ladors
del Baix Llobregat (GREMI BAIX).
És associat i director tècnic del GABINET
D’ENGINYERIA JM2B S.L., que és una
enginyeria dedicada a la consultoria i als
serveis integrals d’enginyeria.
JORDI BOTER, Federació d’Empreses
Instal·ladores de Catalunya

És tan important dissenyar un software
que ens gestioni on és cada producte
(què li cal, que hem de controlar, etc.)
com, treballar per millorar processos, de
cuinat, de conservació, etc. —seguim amb
l’exemple de la indústria alimentària.
O en dissenyar sistemes de refrigeració,
en segons quins sectors. Qualsevol tema
relacionat amb la creativitat millora el
procés i fa millorar l’empresa.
3. LA REGULARITAT

Primer, vull agrair als organitzadors de
l’IDES el fet de convidar-nos i al Sr. Isidre
Masalles per la seva moderació.
Des de FERCA, quan se’ns va convidar
a ser part d’aquesta taula rodona, es va
buscar alguna obvietat que expliqués
i fes palesa la necessitat de contractar,
per part d’un empresari, una empresa
instal·ladora per a fer el manteniment
idoni de la seva empresa. Les empreses

És aquell estat a partir del qual l’empresari
ja pot dedicar temps a innovar, crear i
millorar.
Està molt lligada al concepte d’inversió
correcta. És a dir, fer les inversions quan
l’empresari vol o creu que és el moment
de fer-ho; i no pas en el moment que es
produeix una avaria i s’ha de córrer a
reparar-la.
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La regularitat és aquell estat en què un
empresari disposa de temps per a innovar,
crear i/o millorar. És aquell moment, en
què un empresari -que ja té la resta de
fronts controlats- li és possible dedicarse a la feina que li pertoca, que és la de
fer créixer l’empresa, invertir de manera
correcta i observar les necessitats del
mercat. I per aconseguir tot això: cal un
manteniment. El manteniment és el nexe
entre les tres potes anteriors.
4. EL MANTENIMENT DE CONSERVACIÓ
I PREVENTIU. EL NEXE D’UNIÓ
És el tipus de manteniment més car, però
és el que permet reduir de manera més
efectiva la taxa d’avaries i errades. És el que
també permet invertir de manera correcta
quan l’empresari ho creu convenient.
Aquest control porta a aconseguir la regularitat, que permetrà a l’empresari ser creatiu i poder fer segur el seu producte, ja que,
tenint solucionat el manteniment, podrà
dedicar el seu temps a altres paràmetres i
aconseguir tirar endavant l’empresa.
Amb aquest control de manteniment
s’aconsegueix, com deia el Sr. Olives,
entre altres coses, reduir la gravetat de les
avaries, reduir les aturades productives,
produir en seguretat...
Des de FERCA i des dels gremis
d’instal·ladors es vetlla perquè els
professionals de les instal·lacions i de
manteniment permetin als empresaris del
nostre teixit industrial disposar de prou
temps per a crear, realitzar i fer segur el
seu producte.
Quan una PIME no disposa d’un gran
departament de manteniment, o es
requereixen tasques massa complicades
i/o poc habituals, aquestes són idònies

per ser delegades cap a un personal ben
format. Des de FERCA, ens preocupem per
especialitzar els nostres instal·ladors en
favor d’una millora constant i eficient.
Disposem, tant de personal qualificat, com
d’enginyeria, serveis de formació, serveis
tècnics, ajuda i assistència a la instal·ladora,
suport normatiu, etc. però també ens cal
l’ajut d’altres agents de la seguretat; perquè pensem que no tot ha de recaure sobre
l’empresari, sinó que també hi té molt a fer
la Generalitat, els organismes de control,
les empreses instal·ladores i una normativa
acurada que garanteixi l’obligatorietat en
l’execució d’aquest manteniment.
Actualment, amb la derogació del
Decret 363 del d’instal·lacions i la
Instrucció 7/2003, existeix un buit
legal, per exemple en la l’obligatorietat
de manteniment en els edificis de més
de 100 Kw. Tot plegat, acaba derivant
en estalvi, en decidir apostar per una
tecnologia o per un altre producte que
permeti a l’empresari invertir i estalviar
quan ell ho cregui oportú.
Els instal·ladors homologats, no només
han de dedicar-se a instal·lar, sinó que, a
més, són el personal adequat per a actuar
quan la PIME ho necessita o per avançarse en aquells punts en què l’empresa no
hi arriba, i per donar-li a l’empresari la
regularitat que necessita. Per a què una
empresa petita pugui créixer cal que
l’empresari s’ocupi dels seus productes i no
pas de tot allò que pot externalitzat, com
per exemple la gestió del manteniment
de les seves instal·lacions.
Aquesta és la visió des de FERCA: nodrir
de temps al teixit empresarial per tal
que pugui ampliar i portar a terme altres
tasques, també, imprescindibles.
Molt agraït a tots per la vostra atenció.
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ISIDRE MASALLES, Subdirector general de
Seguretat Industrial
Gràcies. Passem la paraula a Jordi Llargués, enginyer en Automàtica i Electrònica industrial, enginyer tècnic en Electrònica industrial, Màster en prevenció de
riscos laborals (Seguretat laboral) UOC
i màster en Project Management–La Salle BCN, ve en representació del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya.
De la seva experiència professional en
podem destacar el següent:
2015 – Real Estate manager Iberia
(HSE & Corporate Security Officer)
2012-2014 Site Services manager-Real
Estate manager (BAYER Hispania)
2007-2012 Engineering &
Maintenance manager (Bayer
Hispania - Site Services)
2004-2007 Regional maintenance
manager Sol Meliá Hotels
2002-2004 Energy resources manager
Sol Meliá Hotels
2001-2002 Product manager
automatització Schneider Electric
SR. JORDI LLARGUÉS Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya
Molt agraït a tots per la vostra atenció.
Moltes gràcies per convidar-me, com a
representant del COEIC.
La meva trajectòria professional és variada.
Vinc d’un entorn industrial en què vaig començar com enginyer en automatització,
d’allà vaig passar al sector edificis i després
a l’hoteler i, de l’hoteler al farmacèutic,
sector en què la gestió d’edificis es retroalimenta a partir del risc de, i en les plantes
químiques i en què la cultura preventiva
del risc ja forma part del seu ADN.
Avui sóc aquí en representació del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya, on

participo del grup de treball de facility
management. Aquest grup, que gestiona
els serveis i les instal·lacions d’un edifici,
està dirigit a proporcionar un entorn
laboral confortable i segur tant als nostres
clients externs com als interns, que són,
bàsicament, els usuaris dels edificis.
La meva és una especialitat professional
que últimament s’ha convertit en multidisciplinar, en la qual, els enginyers hi
tenim una part molt important (sobretot
els que venim del manteniment) i també la tenen altres companys, arquitectes,
per exemple, i la veritat és que la nostra
activitat, actualment, gaudeix de reconeixement i visibilitat.
A l’inici de la jornada s’ha parlat de la
visibilitat dels enginyers, i en aquest cas
concret, comença a ser una professió molt
demandada, bàsicament per la seva funció
holística, ja que tant pot portar la gestió
tècnica de l’edifici en tant a serveis, com a
serveis metges, com a prevenció de flotes,
com a seguretat de les persones, etc.
Centraré la meva exposició en tres
reflexions concretes, perquè ja s’ha parlat
molt durant la jornada d’avui de la resta
de temes.
1. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS
EMPRESARIALS
Responsabilitat subsidiaria, implicacions legals del facility, la importància de la presa de consciència.
Un dels punts que considero important
en la gestió dels immobles és la coordinació d’activitats empresarials. S’ha parlat de l’externalització de serveis i, avui
en dia, tot i que ja hi ha molts sectors
que externalitzen serveis, he de dir que
no fa tant, encara hi havia sectors, com
l’hoteler, que tenia personal propi pel seu
manteniment.
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I cada vegada tendim més a la integració
de proveïdors (IFM).
La coordinació d’activitats empresarials,
s’erigeix com a necessitat clau en la gestió
de l’activitat d’un immoble. El Sr. Antoni
García ja parlava en la seva intervenció
del cicle de visió integral de planificar, fer,
comprovar i actuar a posteriori, i és en
tot això que nosaltres ens centrem en tot
l’àmbit de la seguretat i salut del Departament d’HSE on jo gestiono el departament de seguretat i salut, el d’enginyeria
i manteniment i el d’administració de
serveis, gestionant la flota, els serveis
postals o el menjador (encara que aquest
últim punt sembli banal, és un dificultat
tècnica d’envergadura gestionar el menjar de 13.000 persones l’any).
Eines emprades (softwares de
coordinació Ctaima, Obralia…)
També hem parlat del software de
coordinació per a poder aturar l’entrada
de personal. Sovint, la necessitat i la pressa
per reparar una maquinària suposa haver
d’aturar l’activitat. Aquest fet genera un
risc que és el d’assumir que el treballador
que en aquell moment es troba dins pot
estar fora normes i exposat a riscos. Això
passa si no disposem de professional
ben format perquè el comportament
i l’exigència requerits per evitar mals
majors està en la línia d’exposar-se a una
responsabilitat davant la justícia, si acaba
succeint un accident.
Models de contractació (integració
de proveïdors , IFM)
Hem parlat, també, de l’externalització
de proveïdors com a un fet prevalent.
L’externalització ha arribat per quedar-se i
la crisi hi ha tingut molt a veure, sobretot
pel que fa a aquelles contractacions que
no es consideren com activitat del negoci,
amb la qual cosa, i cada vegada més, ens
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trobem amb terceres persones treballant
dins de casa nostra i el seu nombre, en
molts casos, equival o supera el de la
nostra plantilla.
Softwares de facilities (Service One,
Maximo, Rosmiman, Mantest...)
• La clasificació de games de preventiu,
espais, serveis i els permisos de
treball.
• Business intelligence estadístiques.
Vigilància de la salut vs. Manteniment
en Climatització per exemple.
També s’ha parlat de la necessitat de disposar d’indicadors. É evident que els que
hem viscut tot això, des de la base, hem
evolucionat i hem après molt dels tècnics
i, a posteriori hem vist la necessitat de
mesurar l’activitat, justificar les plantilles davant un entorn de crisi, hem vist la
necessitat de saber dimensionar, veure si
una activitat és o no possible amb el cost
que s’està licitant... Els indicadors ens
permeten organitzar i orquestrar molt
més i de manera molt dimensionada, el
nostre servei.
Poder classificar les normes del preventiu,
poder implantar permisos de treball i que
aquesta ordre de treball, directament
esdevingui un permís de treball, ens
ho permeten tots aquests programes
informàtics, així com no necessitar un
nombre determinat de personal que
estiguin al cas de si es compleix o no, la
normativa.
De cara als Facility Mànagers que
gestionem el manteniment i el servei
en l’enginyeria, ens permeten fer
estadístiques i creuar dades en àrees
com la prevenció de la salut en què, un
mal manteniment de climatització, per
exemple, crea afeccions respiratòries,
combinant àrees d’enginyeria i de
prevenció de la salut.
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2. LA PERCEPCIÓ DE LA SEGURETAT EN
EL CLIENT INTERN

és molt positiu per a la gestió del servei
en grans edificis.

Quan el mantenidor és més conscient que l’usuari mateix. Riscos.

Simulacres d’evacuació

Quan una empresa gestiona un àmbit
no productiu però que disposa d’una
plantilla d’administratius en quantitat
molt elevada (posem uns 1.200) dins
d’un edifici, ens n’adonem que l’usuari
no té percepció dels riscos als quals està
exposat, sobretot si parlem del risc d’un
incendi.
La pedagogia, eines, difusió,
comunicació, comunicació.
Ha calgut gestionar de manera pedagògica des del Departament de Seguretat i
Salut en aquest punt, i molta feina de
difussió i comunicació.
Els plans PSL (promoció de la
salut laboral) com a extensió de
la vigilancia de la salut.
Els temes de promoció de la salut laboral
com una extensió de la prevenció de
riscos, ja no només en manteniment, sinó
del nostre personal, se citen en la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals i, com a tals,
també en l’àmbit dels Facilitys, perquè
hem de treballar per millorar el confort
dels nostres usuaris i vetllar per la seva
salut promovent activitats saludables.
Cursos de primers auxilis, les certificacions d’espai cardioprotegit.
La prevenció de riscos associada als
espais cardioprotegits i desfibril·ladors
semiautomàtics i el manteniment
adequat és molt important perquè
és imprescindible mantenir aquests
espais i aquestes màquines en perfectes
condicions i posades al dia. Aquest és un
dels punts en què s’està demostrant que

Els simulacres d’evacuació contra incendis són obligatoris pel Decret d’Autoprotecció i hem d’incidir en conscienciar les
nostres poblacions d’edificis, als quals
prestem servei, de la seva importància.
3. GESTIÓ DE LA SEGURETAT DEL
PERSONAL DESPLAÇAT
A vegades, ens trobem en la necessitat
d’haver de gestionar la seguretat en
punts, aparentment, poc d’enginyeria
(com per exemple la gestió d’una flota de
700 vehicles), i no només des del punt de
vista del safety, sinó també del de security
dels empleats, i ens hem trobat havent de
vetllar, en l’àmbit de la seguretat laboral,
pel personal desplaçat, sobretot, d’aquell
que viatja constantment. Hem hagut de
desenvolupar procediments de cerca
i monitoratge per a localitzar aquests
treballadors i informar-los dels riscos als
quals estan sotmesos, ja no només des
del punt de vista laboral, sinó geogràfic,
polític o cultural, segons el país on es
trobin.
Els enginyers, tendim o ens agrada
mantenir la pota de l’enginyeria i dedicarnos de ple a projectes més aviat tècnics,
però ens trobem que en l’àmbit de la
gestió se’ns repta, sovint, a desenvolupar
eines per treballar des d’un punt de vista
col·lectiu del servei que prestem i que és,
bàsicament, multidisciplinari.
Moltes gràcies.
ISIDRE MASALLES, Subdirector general de
Seguretat Industrial
Per últim podrem escoltar la intervenció
del Sr. Felip Neri Gordi, arquitecte per
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la Universitat Politècnica de Catalunya,
forma part de la junta de l’Associació
Espanyola de Manteniment, AEM, i del
seu Comitè de Manteniment en el sector
dels edificis
És Director General de l’empresa
Integrated Facility Management, sau,
que gestiona l’explotació i conservació
dels edificis del grup Agbar.
També és Vicepresident del congrés FM
& BS, Facility Management & Building
Services, en Smart City Expo World
Congress Barcelona, 17 al 19 novembre
2015 i director del curs de postgrau
en Facility Management de la ESCOLA
SERT del Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya.
És professor de diversos màsters i postgraus
i, entre d’altres, col·laborador en el
Projecte Europeu MARIE, per a la millora
de l’eficiència energètica dels edificis de
la zona de la Mediterrània, liderat pel
Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.
Delegat a Catalunya d’IFMA Espanya,
(Associació Internacional de Facility
Management.), De Febrer 2013 a març
2015.
SR. FELIP NERI GORDI, Associació
Espanyola de Mantniment
Vull agrair l’IDES que m’hagi convidat i
al Sr. Pere Rodríguez, gràcies al qual jo,
avui, em dedico al Facility Manager.
Nosaltres fem manteniment Facility
Mangement, als edificis del grup Agbar
en general: oficines, laboratoris, etc. A mi,
m’agrada més dir que fem GiM (Gestió i
Manteniment), perquè la nostra voluntat
és que els edificis tinguin una vida
plena i llarga al cost més baix, i volem
que s’hi treballi i s’hi treballi de manera
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confortable i que ningú hi emmalalteixi.
Quan de temps ha de durar un edifici i el
seu manteniment i quina és la inversió?
En projecte, direcció i construcció, una
mitjana de 5 anys amb un 20% del cost
total i la gestió i el seu manteniment una
mitja de 75 anys amb el 80% del cost
total.
Quin és el cicle vital d’un edifici?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Coneixement
Concepció
Canvi i evolució
Construcció
Correcció i predicció
Confort i salut
Conservació i millora
Costos (planificació)
Conducta (bones pràctiques)
Conducció (gestió)

Quina és la concepció d’un edifici Facility
Mangement?
•
Manteniment i gestió energètica.
•
Edificis saludables per a les
persones.
•
Minvar costos i evitar serveis
innecessaris.
•
Evitar espais improductius, sobre
dimensionats o mal ocupats.
•
Plans d’inversió i despeses a llarg
termini com costos de negoci.
•
Gestió de les campanyes de bones
practiques entre els usuaris.
•
Millora del confort, del benestar i
de la productivitat dels treballadors.
•
Revisió anual d’assegurances en
funció de les millores introduïdes.
•
Augment de la valoració dels
actius immobiliaris.
•
Ratis i criteris de disseny per a
nous projectes i transformacions.
•
Gestió del coneixement corporatiu
en referència als edificis.
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Nosaltres som una empresa que ens
dediquem a la seguretat i a més a més fem
manteniment i tant és així que els nostres
incentius econòmics estan vinculats al
nombre d’accidents.
Per a nosaltres, és més important que no
hi hagi accidents que no pas guanyar més
o menys diners.
Ens basem, també en el CAE a l’hora de
contractar. La llum del semàfor, i com a fet
bàsic, decideix a partir d’uns paràmetres
establerts qui pot entrar i qui no a un
edifici. I li fem les observacions preventives
de seguretat, perquè estem immersos
dins l’estructura d’un grup francès que
aposta molt per tot això. Utilitzem el
sistema SMART PROTECTIONS????,
segons el qual, tots els contractants s’han
d’alinear amb nosaltres a l’hora d’anar a
fer inspeccions preventives o aleatòries.
Es tracta d’un sistema totalment blindat
però agraït.

Que fem?
Fins ara, els arquitectes, fèiem un
projecte i ajudàvem algú a construir-lo i
a aquí s’hi invertia exactament 75 anys;
havíem d’invertir de 3 a 5 anys per fer un
projecte i construir, amb un cost del 20%
el pressupost total, i 75 anys observant,
en tot moment, què era allò que havia
de funcionar, amb el 80% del pressupost
total. Però tot es complica quan s’ha de
traslladar un edifici i i els seus usuaris.
Ara estem en l’era de la tècnica de l’OPEN
SPACE que ens avoca a no mantenir de
manera fixe les persones en el mateix
lloc físic, per tant cal adaptar-ho tot
de manera que qualsevol espai sigui
l’adequat per a tothom. Exceptuant
sempre, per descomptat aquelles persones
que precisen una atenció especial, unes
condicions especials o una logística
especial.

Perquè fem tot això?
Doncs per garantir la seguretat de totes
aquelles persones que treballen als
nostres edificis i vetllem perquè, quan
sortim d’aquesta crisi que ens afecta
a tots, no es produeixin alguns errors
comesos anteriorment.
És cert, tal com s’ha dit, que la majoria
dels caps d’empresa, ara són financers,
però cal tenir en compte que per davant
de tot s’ha de vetllar per la seguretat i per
la manca d’accidents al preu que sigui,
perquè també cal pensar que hi ha sinistres
que les companyies d’assegurances no
cobreixen.
Amb tot això ens convertim en ens dins les
empreses i creiem en la necessitat, amb
l’Associació Espanyola del Manteniment,
que les empreses petites o les empreses
subcontractades també haurien d’aportar
aquestes pràctiques.

Ara, els elements que conformen un espai
han de ser ergonòmics, adequats i segurs
per a tothom, com per exemple les cadires,
que són un dels elements més importants,
perquè mai se sap qui s’hi asseurà en un
moment o altra. Per l’Open Space de la
Torre Agbar, per posar l’exemple en el
qual ara s’hi treballant, hem hagut de fixar
llocs “àncora” en els quals la mobilitat i el
trànsit de treballadors no serà compartit,
per aquests motius.
El mateix ens trobem amb les taules,
que han de ser-nos lliurades amb unes
característiques especials connectades
directament a la presa de terra del
corrent elèctric. S’ha de garantir que
un lloc de treball ha de ser funcional i
funcionar correcta i perfectament per a
les necessitats dels seus usuaris. Amb la
confortabilitat es reduiran els efectes no
desitjats de malalties i treballem al servei
de les persones perquè així sigui.
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De tot això existeix un protocol molt
extens i que en parla molt clar a la
Generalitat de Catalunya.
Un exemple molt clar són els hotels; els
hotels han de ser dissenyats a partir dels
coneixements del Facility Manager perquè
no pot tornar a passar que, per una manca
de conceptes de disseny perilli la salut i
l’ecònoma de l’empresa. Tampoc podem
seguir parlant d’arquitectura sostenible
si s’ignoren aquests principis. Una
arquitectura pot ser sostenible però amb
el temps tindrà altres problemàtiques, si
s’obvia la resta.
Als hotels s’ha de vetllar tant pel
personal com pels clients, per tant un
bon disseny en les habitacions millorarà
considerablement el confort, la salut
i la seguretat de tots aquests elements.
Una habitació ben dissenyada augmenta
en un 40% l’eficàcia en la seva neteja i
disminueix en un 50% el risc de lesions.
Com és d’important tot això?

COL·LOQUI
Pregunta: Estem fent un projecte
d’enginyeria i una de les “revolucions”
que ens trobem, ara, la majoria
d’enginyeries, és que hem de treballar
amb sistemes BIM, i que ens venen que la
seva importància, és a partir de la gestió
posterior dels edificis.
La meva pregunta va dirigida a tots
aquells que esteu treballant en moment
posterior a la creació d’un edifici. Vull
saber que n’opineu, del BIM, si us fa tanta
por com a nosaltres i si hi esteu invertint
tant com nosaltres.
Sr. Jordi Llargués: La visió actual, al
nostre país, és que el BIM, pel que fa
al disseny d’edificis, sembla tenir força
futur, en tant al manteniment posterior,
encara que l’opinió general és que encara
no està del tot enllestit.

Aquest és a grans trets el que nomenem
Cicle Integral del Disseny d’un Edifici.

Per poder gestionar un edifici amb BIM,
cal haver-ne gestionat uns quants amb
aquest sistema i avui en dia, aquesta, no
és una situació generalitzada.

Hem de tenir present que a la feina, per
regla general, és el lloc on hi passem més
hores al dia o, si més no, les més actives.

En el meu cas, gestiono un edifici
construït el 2004, i traspassar-lo tot al
BIM Suposaria una inversió ingent.

Moltes gràcies

Fer tot un traspàs a BIM, si no s’ha fet inicialment, resulta un cost gairebé inassolible. Altra cosa fora si es tractés d’un disseny nou d’un edifici en el qual es pogués
introduir el BIM com un sobrecost. Però
implantar-lo a posteriori és inviable.
Ens queda un llarg camí per recórrer, en
aquest sentit, fins que arribem a l’estat
dels països anglosaxons, dels de l’orient
mitjà o dels asiàtics. Encara hem de seguir dissenyant i tenir-ne uns quants de
fets per passar, posteriorment, al manteniment.
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Sr. Felip Neri Gordi
Nosaltres estem ara en un procés de
canvi en tant al software de gestió del
Facility Management. Estem revisant
plans de manteniment, estem procurant
que vagin més directes als aparells dels
operaris, mirem d’escurçar terminis, etc.,
i també vàrem afegir les llicències de
CAT? en aquest cas, de rèdit. Però poca
cosa més.
Estem tots fascinats pel BIM, perquè el
que es comenta és que anirà bé “per a tot”.
Però crec que encara és molt incipient.
Primer cal resoldre molts altres temes i
com que el BIM anirà entrant i apareixent
en nous edificis, acabarà finalment fent
la seva funció.
En alguna conferència he sentit opinions,
força radicals al meu entendre, que
exposaven que, en algun cas, com que
el BIM és tan precís, hi havia qui estava
deixant de construir amb formigó perquè
no ho és tant, de precís.
Al BIM encara li falta un temps per arribar
a ser el que ha de ser.
Sr. Antoni Garcia.
No us sembla que cal sensibilitzar tothom
i anar incorporant pautes de treball, per
exemple, de mantenidors en fase de
disseny dels edificis?

instal·lacions solars tèrmiques als edificis,
i ara ens trobem molts problemes vinguts
d’haver desconnectat les instal·lacions en
alguns edificis o per no haver-ne fet mai
l’engegada o el seu manteniment.
Sr. Jordi Llarguès
Legalitzar les instal·lacions és un calvari
administratiu que, sovint, tarda anys
a resoldre’s. Penso que és important
integrar, en fase de disseny, el mantenidor
posterior, i no només per estalviar costos
en un futur, sinó per vetllar per la
seguretat i la salut de la instal·lació.
Tinc una experiència de fa set anys, en
la qual vaig traslladar 700 persones a
una nova seu i vam tardar tres anys a
obtenir la llicència d’activitats perquè
va coincidir en el període de crisi i ens
vàrem trobar l’execució de l’edifici en
concurs de creditors. Això va suposar
tornar a buscar documentació, refer
incompliments d’execució inicial que no
casaven amb el projecte... i, és clar, per
la manca de cohesió i diligència a l’hora
de seccionar l’edifici perquè fos segur i
econòmicament rendible a posteriori,
i tenint en compte que nosaltres no
hi havíem participat anteriorment, no
coneixíem com estava tot, les gestions i
es van eternitzar.

Conceptes com el COMISSING, que és el
procés periòdic de gestió per garantir que
tots els sistemes d’un edifici funcionen i
que es compleixen les especificacions de
disseny, és molt americà però aplicant-lo
es vetlla perquè tot vagi com ha d’anar.
Al meu entendre, encara ens falta inculcar
aquesta cultura a la societat.

Penso que un dels punts en què -sobretot
en les promocions actuals- s’hauria
d’operar és en tenir un gestor propi i
involucrat des del principi, i auditar les
companyies externes que es contracten
posant indicadors de rotació (que és
un dels punts BIM) De tota manera,
és imprescindible per a tot això, que
el personal rotant estigui degudament
format perquè, si no és així, es trigarà
molt temps a ser operatius.

A Barcelona, vàrem ser pioners en
tant a normativa de seguretat tèrmica,

Es tracta de posar en rodatge una sèrie
d’actors perquè actuïn junts.
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Sr. Felip Neri Gordi
Tot i que hi ha coses que encara no són
obligatòries, n’hi ha algunes que ja ens
van marcant el camí, com els certificats
de sostenibilitat, per posar un exemple,
que tot i ser voluntaris ja demostren
quina és la línia a seguir.
Sobre el cicle integral hi ha un fet
molt interessant que és la manera com
evoluciona.
El BREEAM (certificat de la construcció
sostenible), per exemple va començar
amb el certificat de sostenibilitat, no només energètic, i disposava els graus en
BREEAM tres estrelles, dues estrelles, etc.
En una segona fase es van donar dues
notes: una, segons com és avui l’edifici
valorant-ho des que es va construir i una
altra valorant com es gestiona l’edifici
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amb les seves modificacions, millores
d’eficiència...
Aquest va ser el primer certificat que va
donar una nota al Facility perquè és molt
important saber i conèixer com es concep,
com es fabrica o com es condueix.
Però l’ESCADA, fa uns mesos, en va
donar una tercera versió: la de les bones
pràctiques dels usuaris, sense les quals
res acaba de funcionar bé. Cada vegada
més, aquest tercer punt està evolucionant
i no només en grans empreses sinó també
en les mitjanes i petites, perquè l’usuari
s’ha d’implicar en temes de prevenció de
riscos laborals, d’ordre o de convivència,
per citar-ne alguns i assumir-les i
interioritzar-les i aquest pot arribar a ser
el primer punt en la gestió.
Davant la falta de normatives concretes,
aquests certificats estan marcant coses
molt interessants.
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SRA. MARIA CINTA PASTOR
Secretària de l’IDES i Vicedegana
del Col·legi d’Enginyers Graduats
i Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona.
Bon dia
Vull dir-vos que aquesta jornada se m’ha
fet curta, perquè és molt agradable escoltar persones amb les quals comparteixo
la meva vocació i amb les que he coincidint fent bona feina. El fet de trobar-nos
avui, compartint les nostres experiències,
ens anima a continuar.
Hem començat amb una conferència
magnífica del Sr. Narcís Mir en la qual
ens ha plantejat les diferències entre el
món antic i el modern i ens ha deixat bocabadats perquè, potser, pensem que el
món funciona tot sol i hem vist que som
davant alguns “déus” que ens porten per
un camí molt complicat i amb una bona

dosi d’incertesa.
Els que ens dediquem al manteniment,
fem justament el contrari, que és intentar
que tot funcioni de manera controlada,
amb unes normes d’actuació que garanteixin la seguretat i la salut de tots els
usuaris de les instal•lacions o dels edificis que gestionem, volem que gaudeixin
de confort, de proximitat i d’un entorn
saludable. En tot això i en moltes coses
més rau la nostra feina.
Jo treballo i he treballat en el món de les
aigües i quan arribo a una empresa o a
un edifici de concurrència pública percebo de seguida si, qui s’encarrega del
manteniment d’aquella activitat controla
la complexitat que representen aquests
edificis. Els millors professionals acostumen a ser persones “ patidores” (la
sensibilitat patidora és inherent a aquest
ofici), i per tant, el que cal per a desenvolupar aquestes feines de manteniment
que han de controlar tantes variables a

93

XVIII Fòrum de la Seguretat

l’hora, és disposar d’eines per sistematitzar-les. Cercar indicadors, implantar
normes a seguir, amb l’objectiu de què
ajudin a tenir-ho tot sota control.

Moltes gràcies, també, a l’IDES, que ens
ajuda, als dos col·legis, a tirar endavant
aquesta tasca, de la qual, n’estem molt
satisfets.

Les normes ISO són consensuades
mundialment, d’entrada són una mica
feixugues d’implantar, però cadascú de
nosaltres ens les hem de fer nostres i
adaptar-nos-les per a poder-les aplicar i
aconseguir els resultats més eficaços.

Vull agrair a tots els ponents les seves intervencions, perquè som conscients que
preparar i fer una ponència suposa una
inversió de temps i perquè compartint
els seus coneixements amb tots nosaltres
mostren una gran generositat.

Moltes gràcies al Sr. Isidre Masalles per
compartir aquesta jornada amb nosaltres.
És molt gratificant que l’Administració
s’assegui a treballar amb nosaltres i tenir-vos tant a prop.

Avui hem gaudit de tot el que ens heu
explicat i, de ben segur, que ens serà molt
útil a tots per aplicar les vostres experiències i seguir endavant.
Moltes gràcies a tothom.
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