L’eﬁciència de la seguretat i les competències tècniques

XV Fòrum de la Seguretat

L’eﬁciència de la seguretat
i les competències
tècniques
Transcripció de les ponències

1

CRÈDITS
Les opinions recollides en aquest document són representatives dels seus respectius
autors
L’IDES no es fa responsable d’aquestes opinions ni les assumeix com a pròpies, mentre
no es digui el contrari.
Aquesta edició s’ha tancat l’octubre de 2012.

Coordinació: Imma Ros
Transcripcions: Dolors Barmona
Fotograﬁes: www.morgueﬁle.com i IDES

Organitza
Institut d’Estudis de la Seguretat
Patrons de l’Institut d’Estudis de la Seguretat
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Membres protectors de l’Institut d’Estudis de la Seguretat
PrevenControl
Zurich
Patrocina
Subdirecció General de Seguretat Industrial. Departament d’Empresa i Ocupació
Empreses compromeses amb el XV Fòrum de la Seguretat
ECA Grupo Bureau Veritas

XV Fòrum de la Seguretat

L’eﬁciència de la seguretat
i les competències
tècniques
Transcripció de les ponències

L’eﬁciència de la seguretat i les competències tècniques

TAULA DE CONTINGUTS
Benvinguda

7

Joan Vallvé, president de l’IDES i degà del COEIC
Joan Ribó, vicepresident de l’IDES i degà del CETIB

Mercat regulat versus mercat lliure de seguretat

13

Rossend Durany, enginyer industrial i consultor especialista en prevenció contra incendis

Atribucions i competència: són els mateix?

19

Jordi Barril, advocat i assessor jurídic del CETIB
Antoni M. Grau, director general del COEIC

El control de l’Administració i/o la liberalització

27

Rafel Audivert, advocat i professor de Dret administriu a la UAB

El paper dels col·legis professionals

33

Àlex Zaragoza, president de la Comissió d’Acció Professional del COEIC

Taula rodona: com es garanteix la seguretat?

45

Florenci Hernández, cap del Servei de Seguretat d’Instal·lacions de la Subdirecció general de Seguretat Industrial
Adolf Duran, responsable de Prevenció i Salut Laboral de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós
Xavier Cases, responsable de prevenció d’ENDESA
Arturo Trujillo, director general de Chilworth a Espanya
Manuel Nicolás, vicepresident del CETIB
Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat del COEIC
Maria Teresa Capdevila, vicepresidenta de l’Associació d’Organismes de Control de
Catalunya (ASOCAT)
Julio Moreno, responsable de serveis a clients del Departament d’Enginyeria de Riscos
de Zurich

Cloenda

65

Imma Ros, coordinadora de l’IDES

5

BENVINGUDA

L’eﬁciència de la seguretat i les competències tècniques

BENVINGUDA

JOAN VALLVÉ
President de l’IDES i degà del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya
Bon dia i benvinguts al XV Fòrum de la Seguretat que organitza l’Institut d’Estudis
de la Seguretat (IDES) i que hem titulat
“L’eﬁcàcia de la seguretat i les competències tècniques”.
Com a president de l’IDES -aquest és un
càrrec rotatori- i com degà del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya,
em plau donar-vos a tots la benvinguda a aquesta sala, que porta el nom de
l’il·lustre Pompeu Fabra.
L’IDES és una fundació privada del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i del Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya. Aquesta fundació la van
crear, ja fa catorze anys, els nostres predecessors (el Sr. Àngel Llobet i el Sr. Antoni
Carrillo) amb la voluntat d’establir una

plataforma comuna per dur a terme estudis, bàsicament, sobre la seguretat industrial, mediambiental, en les transaccions
econòmiques, etc. és a dir, en tot allò que
té relació amb la seguretat.
Després d’aquests anys estem satisfets
de la tasca duta a terme per l’IDES. Avui
celebrem el XV Fòrum de la Seguretat
(n’hem fet un cada any) i el mes de
novembre presentarem el dotzè Informe de l’Observatori del Risc, que enguany té per director el Sr. Josep Maria
Rovira Vilanova, i se centrarà en temes
d’innovació.
L’IDES, en tot aquest temps, ha anat
duent a terme una sèrie de tasques, al
nostre entendre, positives sobre temes
de la seguretat. Però a més hi ha un altre aspecte a remarcar que és que durant
aquest temps hem demostrat que una
col·laboració concreta entre el Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya i el
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Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona és possible i desitjable. I
ho és perquè tots dos ens adrecem a un
mateix públic i a una mateixa societat, i
aquesta col·laboració la veiem en tot aspecte positiva i això queda palès amb els
catorze anys d’activitat de l’IDES.
Avui es parlarà de les competències tècniques i, de fet, assegurarem i comprovarem, una vegada més, que els tècnics són
els que poden garantir la seguretat de les
instal·lacions, de les persones i dels béns.
I per fer-ho, els tècnics compten amb els
coneixements que tenen, degudament
valorats per les universitats, per les escoles tècniques, quan es tenen les titulacions universitàries i incrementats pels anys
d’experiència i de treball professional.
Per això, també és bo que aquest treball
professional sigui, d’alguna manera, reconegut i qualiﬁcat.
Avui també ens parlaran de l’Agència
de Qualiﬁcació de Professionals de
l’Enginyeria i de quina manera el treball
professional és un actiu que se suma a
la titulació universitària a mesura que
el professional va passant els anys en
l’exercici de la professió. Tot això és el
que avui tindrem ocasió d’escoltar en
aquest Fòrum de la Seguretat.
L’IDES és una institució creada pels dos
col·legis, però amb voluntat d’obertura
i per a que altres institucions o altres
col·legis professionals s’hi puguin afegir.
Sabem que les circumstàncies actuals no
són les més propícies per a aquestes ampliacions o increments d’activitat però,
en tot cas, amb un dia com avui vull acabar el meu parlament dient que l’IDES té,
en aquest sentit, la porta oberta.
Si volen conèixer millor l’IDES poden entrar a la seva pàgina web www.seguretat.org.
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Passo la paraula al senyor Joan Ribó, vicepresident de l’IDES i degà del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

JOAN RIBÓ
Vicepresident de l’IDES i degà
del Col·legi
d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona
Gràcies Joan, molt bon dia a tothom.
L’organització d’un esdeveniment com
el Fòrum de la Seguretat no seria possible amb garanties d’èxit si no pogués
comptar amb la col·laboració, sovint
anònima i desinteressada, de moltes
persones. Per això, vull aproﬁtar per
agrair la dedicació dels membres del
comitè tècnic de l’IDES, la participació
dels ponents i organitzacions que tenen
al darrere i el suport del personal dels
dos col·legis, entre d’altres, i aproﬁto per
agrair que avui, el Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya ens hagi aixoplugat a la seva seu.
I també voldria dir-vos, tant a en Joan
Vallvé com a tots vosaltres que, aquesta
col·laboració que vam engegar entre els
dos col·legis ja fa temps, és traslladable a
altres àmbits de l’enginyeria i més tal com
estan ara les coses, com tant bé ha remarcat, fa un moment, el senyor Vallvé.
De manera molt especial volem agrair la
conﬁança i la generositat dels membres
protectors de l’IDES: PrevenControl i Zurich.
També hem d’esmentar la Subdirecció
General de Seguretat Industrial que, any
rere any, renova els vots de conﬁança
amb el nostre Fòrum i a ECA- Grup Bureau Veritas que, com a empresa compromesa amb el XV Fòrum de la Seguretat,
ens ha ajudat també a perﬁlar el contingut de la taula rodona.
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El XV Fòrum de la seguretat, a grans trets,
girarà al voltant del tema de la “seguretat
i la competència”; tema que cal abordar
des de dos punts de vista:
- la competència com a “competència
de mercat”
- la competència en el sentit de disposar de coneixements i/o atribucions
Es pretén que aquest Fòrum reﬂexioni
sobre aspectes tant importants com la liberalització del sector serveis pel que fa
a la seguretat; com afecta el procés de
Bolonya en l’adquisició i acreditació de
coneixements, atribucions i competències
professionals; la col·legiació; el control a
posteriori com a garantia suﬁcient per garantir la seguretat, etc. Conceptes tots ells
que, com agents immersos dins aquests
sistema, alguns ens són força novedosos
perquè venint d’un sistema força regulat
i les tendències actuals van per camins liberalitzadors, estic convençut que alguns
continguts aixecaran controvèrsies, disparitat de criteris i, ﬁns i tot, alguna que altra passió. Al cap i la ﬁ és el que pretenem
des de l’IDES perquè de tot això, de ben
segur, en sortiran conclusions.
Criteris divergents però que en cap cas
hem de perdre de vista que tenim un
objectiu comú: garantir la seguretat des

d’un punt de vista el més ample possible.
Per això amb el Fòrum de la Seguretat
d’aquest any es vol reﬂexionar, amb tots
els agents implicats (administracions,
col·legis professionals, associacions empresarials, empresaris, etc.), sobre el moment actual, per tal d’oferir un espai de
debat i treball que ajudi a la comunicació
i la millora global de la seguretat en tots
els seus àmbits.
Per assolir aquests objectius, vam estructurar el Fòrum en dos blocs:
1. una primera part amb ponències
més pures que convidin a la reﬂexió, i
2. una segona part amb una taula rodona que incentivi el debat i ens expliqui diferents experiències sobre els
mecanismes que tenim a l’abast per
garantir la seguretat
Espero que gaudeixin d’aquests XV
Fòrum, que els continguts de les ponències els siguin interessants i que trobin
interessant el contingut, perquè al capdavall aquest és el sentit del Fòrum: treballar, pensar, debatre i participar. I que
d’això en puguin sortir unes conclusions
útils.
Moltes gràcies per venir.
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MERCAT REGULAT
VERSUS MERCAT
LLIURE DE
SEGURETAT
Rosseny Durany
Enginyer industrial i
consultor especialista en prevenció contra incendis
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MERCAT REGULAT VERSUS MERCAT
LLIURE DE SEGURETAT

Modera
JORDI GUASCH

dis del COEIC i consultor especialista en
prevenció contra incendis.

Enginyer industrial i
gerent d’Àrea Guasch Enginyers

ROSSEND DURANY

Bon dia a tothom. Benvinguts a aquest
XV Fòrum.
La primera part del programa consistirà
en un seguit de ponències que de seguida
encetarem.
La primera d’elles, “Mercat regulat versus
mercat lliure de seguretat”, la desenvoluparà el nostre company Rossend Durany.
Rosseny Durany és enginyer industrial per
l’ETSEIB i ha dedicat 34 anys de la seva
vida laboral al disseny i instal·lacions de
prevenció contra incendis. Va ser director
general a Espanya de Tyco Fire & Securtity, conseller d’Nordes Prosegur Tecnologia i membre del Comitè Tècnic 23 de
Aenor. Actualment és responsable de la
Subcomissió de prevenció contra incen-

Enginyer industrial i consultor especialista en prevenció contra incendis
Bon dia. Agraeixo a l’IDES la possibilitat
que m’ha donat de participar en aquest
Fòrum. Intentaré transmetre les meves
idees respecte al tema “mercat regular
versus mercat lliure”.
En principi, en un mercat regulat de seguretat l’Estat controla, amb l’ajut de
les disposicions legals, l’activitat pròpia
dels agents encarregats de fer-la. Naturalment, no resulta assumible que no
existeixin reglaments uniformes d’abast
nacional per garantir la prevenció i protecció de les persones i béns.
El mercat regulat té avantatges, pel que
fa a objectius a assolir -prèviament deﬁ-
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nits- i té inconvenients en l’adaptabilitat
de les regulacions en l’avanç tecnològic
dels riscos. És a dir, a mesura que el risc
augmenta, la regulació que tenim (lleis,
disposicions, etc.) no s’adapta realment,
i d’aquí la necessitat temporal de crear un
mercat lliure, que assumeixi la responsabilitat d’aturar i alleugerar la necessitat
creada pel nou risc.
Les companyies asseguradores també
afegeixen exigències a les condicions de
protecció per tal de salvaguardar els seus
interessos. No poden assegurar allò que
no se sap que està completament protegit i, si no hi ha regulació, han de posar
algunes condicions.
Així conviuen, de forma racional, regulacions de l’Estat (mercat regulat) amb exigències del món econòmic privat (mercat lliure) amb objectius complementaris
i amb la mateixa ﬁnalitat: la millora de
condicions de prevenció i protecció.
Fent un històric al llarg dels anys, i tenint en compte la meva edat (els puc dir
que he viscut quasi bé tota l’evolució de
la normativa espanyola), cap a l’any 74,
van aparèixer unes normes (NTE) emanades del Ministeri d’Obres Públiques i
les subseqüents ordenances de Barcelona i Madrid, que van començar a posar
les bases de futures regulacions referides, no només a allò que s’ha de fer
sinó, a més, a com s’ha de fer. Aquestes
dues deﬁnicions són importantíssimes,
perquè, en això, Espanya és diferent
d’altres països.
La regulació màxima ve de la mà del
Reglament d’Instal·lacions de Protecció
Contra Incendis (RIPCI) que posa com
obligatorietat l’aplicació de les normes
UNE existents ﬁns l’any 1993. Vegin que
el RIPCI és importantíssim dins la regulació, però que l’última versió (tinguem
en compte que ja estem al 2012) està
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completament redactada, però encara no
ha sortit aprovada i publicada; per tant,
totes les normes UNE que s’han fet després del 93, d’entrada, no són aplicables
encara que el mercat les va utilitzant.
Aquest RIPCI està aturat des de fa uns
tres anys i no tira endavant. Tots els tècnics l’estan esperant per veure que les
seves instal·lacions, que fan dins d’un
mercat lliure, hi estan avalades. Per tant
el RIPCI és una eina fonamental per a
aquest mercat regulat.
Al segle XXI, a partir del 2000, comencen a aparèixer reglaments harmonitzats
a la CE. Un dels més importants és un
reglament contra incendis que regula
l’activitat industrial Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments
Industrials (RSCIE) i naturalment entra
també en vigor les activitats relacionades
amb la construcció Codi Tècnic de la Ediﬁcació (CTE).
De fet, en aquest moment, per fer
instal·lacions de protecció contra incendis, tenim tots aquells elements que regulen el mercat:
- CTE
- RIPCI (una mica vell).
- Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials.
- Lleis, ordenances, reglaments de les
ciutats, etc. A Espanya un enginyer que
treballi a Barcelona i vulgui treballar
a Madrid s’ha d’assabentar, abans, de
quina ordenança de risc té Madrid que
pugui ser diferent de la de Barcelona.
La regulació pot ser, i és, molt diferent
segons les ciutats i comunitats autònomes.
- Reglaments sectorials del Ministeri
d’Indústria.
- AENOR CTN 157, norma UNE per
redacció de projectes de protecció
contra incendis, que fou realitzada
conjuntament el Col·legi d’Enginyers
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Industrials de Catalunya (COEIC) i el
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona (CETIB).
Les regulacions prescriptives són imprescindibles per regular el mercat, però, no
són obstacle per a que el disseny prestacional (i aquí està la clau de tot), amb
l’ajut dels avenços tecnològics, constitueixi un element dinamitzador del
mercat lliure. I aquí entenem per mercat
lliure aquell que utilitza la capacitat del
projectista amb les seves idees i els nous
productes per arribar a un objectiu determinat, en principi la millor prevenció
d’incendis. Quan es redacta un projecte
podem fer-lo de vàries maneres: d’una
forma regulada o d’una forma pensada.
En el disseny prestacional, avantsala del
mercat lliure, és on entren, tant les noves
idees com els nous productes que, de manera sistemàtica, ofereix el mercat.
Si anem fent l’històric del que ha anat
passant, podem parlar de:
EXTINTORS. Els extintors de fa anys
ja estaven regulats, però analitzant els
productes extintors que contenien i
els seus efectes nocius, ens sobta que
fossin productes regulats. És a dir, l’ús
d’extintors d’escuma química apagaven el foc, però es carregaven tot allò
que tocaven en l’extinció perquè els
seus compostos eren carbonat sòdic i
àcid sulfúric, bàsicament, i tenia a més
l’inconvenient que calia carregar-los
cada sis mesos.
Però més curiós, pel que fa a la seva
regulació era l’ús de tetraclorur de carboni en un altre tipus d’extintors, que
en contacte amb els quadres elèctrics
desprenia fosgè, que és un gas letal.
I també estava regulat el bromur de
metil, que ﬁns i tot tothom portava als
cotxes pel seu reduït volum i pes (150
grams) que, per aclarir la seva toxici-

tat direm que molts dels treballadors
que durant anys van estar a empreses
carregant-los, van acabar amb malalties greus, similars a les produïdes pel
contacte amb el mercuri.
BOCA D’INCENDIS equipada. És un
producte regulat des de 1996, en què
la Norma Bàsica de l’Ediﬁcació (NBE)
demanava que disposessin d’unes mànegues rígides que no es col·lapsessin.
Totes aquelles boques de 25 que, abans
de 1996, van ser muntades per la seva
efectivitat, al no estar regulat el mercat, es consideren dintre del mercat
lliure. Avui les boques de 45 i de 25
estan perfectament deﬁnides en funció
del risc.
DETECCIÓ i ALARMA. Totalment
regulat des del 2007. Fins el 2007 es
feien instal·lacions molt especials que
no responien a l’aplicació de cap codi,
per tant, considero que per aquest motiu estaven dins del mercat lliure.
GASOS EXTINCIÓ:
- CO2. El CO2 sempre ha estat regulat, però tots els HALONS (productes químics amb capacitat d’extingir
incendis) mai han estat regulats per
cap reglament, però en el moment
en què hi va haver la necessitat de
retirar-los, llavors, es va regular la
seva retirada.
-Gasos químics liquats. Si no tots encara, la majoria estan regulats i s’està
treballant perquè així sigui.
- Gasos com el Nitrogen o l’Argó,
usats per extinció, estan tots regulats per normativa.
- Ruixadors automàtics. Aquest és un
mercat parcialment regulat. Precisament, els avenços més importants
es produeixen en els ruixadors.
Les normes UNE que tenim estan
una mica encallades a l’any 1995,
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cosa que fa que qualsevol ruixador
nou que surti al mercat no estigui
regulat ni considerat.
Moltes de les instal·lacions de ruixadors que es fan avui, difícilment seran amb ruixadors de l’any 95. Hi
ha canvis sistemàtics de risc, hi ha
canvis en regulacions internacionals..., per tant el que tenim de regulat, està en l’obsolència.
- Abastament d’aigua. Mercat totalment regulat
- Aigua polvoritzada/escuma física.
Mercat parcialment regulat
- Aigua nebulitzada. Mercat totalment desregulat. Hi ha indicacions
però no hi ha cap norma de com s’ha
de fer la nebulització de l’aigua.
- Sistemes d’intertització. És tracta
d’un mercat totalment nou. La principal reguladora és Alemanya. Es
tracta d’inertitzar l’ambient per evitar incendis. Aquest és un dels futurs més importants dintre d’aquests
mercats.
Finalment vull que vegin una taula de
l’any 2007 que va ser un dels més pro-

ductius en vendes (€) i presentar-vos el
mercat d’incendis dividit entre regulat i
lliure.
Interpretant la taula, direm que d’un mercat que teníem d’aproximadament 1.250
milions d’euros (el mercat més gran que
hi va haver), va anar baixant als 2008,
2009, 2010. Avui en dia el valor d’aquest
mercat gairebé no arriba als 1.000 milions ja que ha desaparegut la part de mercat basat en la construcció.
Com a conclusió, voldria remarcar que si
considerem el mercat regulat com aquell
que obeeix, d’alguna manera, les regulacions, tenim uns productes que hi estan
inclosos i que el que tenim de bo per endavant qualitativament parlant, és que,
una vegada entri en vigor aquest RIPCI
nou, s’aplicaran les noves normes UNE,
que regularitzaran molt més el mercat.
Ara bé, a diferència d’altres països, aquí
se’ns diu com ho hem de fer. És la norma
UNE.
Moltes gràcies.

SISTEMA

UNITATS

VALOR MERCAT REGULAT

VALOR MERCAT LLIURE

Detecció

1.800.000

215.000.000

35.000.000

Extintors

1.350.000

125.000.000

--

Boques d’incendi

111.000

219.000.000

--

Hidrants

29.000

129.000.000

--

Gasos liquats (Tn)

680.000

34.000.000

15.000.000

Gasos inerts (m3)

20.000

10.000.000

10.000.000

Ruixadors automàtics R.O.

715.000

67.000.000

25.000.000

Ruixadors automàtics R.E.

585.000

30.000.000

108.000.000

Aigua polvoritzada

25.000

7.000.000

18.000.000

Aigua nebulitzada

50.000

--

45.000.000

1.135.000

17.000.000

21.500.000

300

20.000.000

--

3.880

64.500.000

35.000.000

937.500,000

312.500.000

Espuma física (litres)
Reserves d’aigua - Tanks
Equips de bombeig
TOTALS
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ATRIBUCIONS I
COMPETÈNCIES.
SÓN EL MATEIX?
Jordi Barril
Advocat i assessor jurídic del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Antoni Maria Grau
Enginyer industrial i director general del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

19

L’eﬁciència de la seguretat i les competències tècniques

ATRIBUCIONS I COMPETÈNCIES.
SÓN EL MATEIX?

Modera
JORDI GUASCH

l’Institut Català de Tecnologia, director
general de PAVER, entre altres.

Enginyer industrial i gerent d’Àrea
Guasch Enginyers

JORDI BARRIL

Mentre pugen els ponents, vull aproﬁtar
per presentar-los breument:

Advocat i assessor jurídic del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona

Jordi Barril és advocat, llicenciat en Dret
per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomat en l’Escola de Pràctiques
Jurídiques del Col·legi d’Advocats de
Barcelona. És assessor jurídic del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona des de 2005 i anteriorment ho havia
estat en l’Assessoria Jurídica del Col·legi
d’Advocats de Barcelona (2001- 2004).
L’altre ponent és Antoni Maria Grau,
enginyer industrial per la UPC i executive
MBA per EADA, és el director general
del Col·legi Enginyers Industrials de
Catalunya. Anteriorment va ser conseller
delegat d’ICTNET, director general de

En primer lloc, vull donar les gràcies a la
fundació IDES i a tots els presents.
La nostra presentació és “Atribucions i
competències. Són el mateix?”. La resposta és no.
Les competències són acadèmiques i les
atribucions són professionals. Per tant,
les competències acadèmiques sorgiran
dintre d’un procés formatiu en el qual
s’obtindran una sèrie de coneixements,
habilitats i tècniques, i unes capacitats
i actituds que serà els que ens doni una
sèrie de competències.
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Els plans d’estudi deﬁniran les competències que s’espera que l’estudiant assoleixi
per tal d’orientar-lo professionalment.
Per a les professions titulades, la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici
de professions titulades i dels col·legis
professionals, considera que aquesta formació ha de ser un títol acadèmic universitari, acreditatiu de la completa superació d’un pla d’estudis que habiliti per
a l‘exercici professional, d’acord amb la
normativa vigent i, si s’escau, per acomplir la resta de condicions establertes per
la Llei -pot ser la col·legiació o, en determinades professions, la superació d’un
examen que acrediti la seva capacitat
professional.
Com exemples en els quals vinculem
competències acadèmiques amb atribucions professionals, tenim:
- Ordre CIN/351/2009 – per a l’exercici
d’Enginyer Tècnic Industrial
- Ordre CIN/311/2009 – per a l’exercici
d’Enginyer Industrial
A través de les quals es regulen quins són
els requisits que han de tenir aquells títols universitaris, quines competències
han d’obtenir aquells estudiants perquè
quan surtin al mercat puguin accedir a
aquestes professions
Malgrat que hem manifestat que la competència acadèmica s’obté dins d’un
procés formatiu, entenc que no hauria
d’estar limitat temporalment perquè,
abans de res, existeix un deure de formació continuada dels professionals. Hem
d’adaptar-nos dia a dia per conèixer les
solucions tècniques més adients perquè
seran molt diferents les que existien
quan varem acabar la formació universitària de les que hi haurà quan ja portem vint anys d’exercici professional. Per
tant, cal reciclatge, formació i adaptació
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d’aquestes competències a les noves tecnologies i legislacions.
És un concepte que evoluciona i creix
amb la nostra experiència professional,
amb la maduresa i amb l’experiència vital
que ens pugui donar la nostra professió,
i seria convenient que existís una veritable col·laboració entre universitats (que
són qui donen els coneixements acadèmics) i els col·legis professionals que és
on s’acumula aquella experiència.
Passant a les atribucions professionals
direm que són els àmbits reservats per
una normativa per exercir una professió
concreta. Obtindrem unes competències
professionals per una titulació que ens
habilitarà a una professió (regulada o no) i
aquí veurem si poden haver-hi condicions
per l’exercici d’aquella professió (si hi ha
una ﬁxació de limitacions qualitatives o
quantitatives).
Hem dit que la que determina quines són
les atribucions professionals és una norma. Doncs la Constitució Espanyola el
que determina és que ha de ser de rang
legal. Ha de ser una Llei la que, si s’escau,
determini les restriccions de determinada professió.
Aquestes atribucions professionals poden
ser excloents o concurrents en relació a
altres professionals.
Quines opcions té el legislador?
En primer lloc, pot optar per fer una reserva d’activitat a favor de determinades
professions en determinats àmbits.
En segon terme, pot utilitzar el terme
genèric “tècnic competent” que, no obstant, dóna lloc a moltes interpretacions
i pot arribar a derivar en conﬂictes que
arribin als jutjats que serien els que interpretarien què s’entén per tècnic com-
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petent. Un exemple, el podem trobar a la
Llei catalana 12/2008 de 31 de juliol de
Seguretat Industrial que deﬁneix “tècnic
competent” en aquest àmbit a la persona física amb la titulació i les atribucions professionals suﬁcients per desenvolupar les tasques d’autoria de projectes
d’activitats, instal·lacions o productes
industrials i de direcció de llur execució
establertes per aquesta llei.

tes d’infraestructures comuns en ediﬁcis
per l’accés als serveis de comunicació, i
que existeixi una reserva en aquest àmbit
no vol dir que es pugui fer una interpretació extensiva a tot l’àmbit de les telecomunicacions. Per tant ha d’haver-hi
una reserva legal molt concreta i segons
la sentència, en els projectes objecte del
reial decret recorregut podien intervenir
altres professionals.

Hem comentat que aquesta possible conﬂictivitat pot arribar als tribunals. Quina és
la doctrina del Tribunal Suprem en aquest
sentit? Doncs, quan una matèria no està
reservada expressament a una professió,
no hi ha reserva d’activitat i el que defensa el Tribunal és que hi ha un principi de
llibertat d’accés, amb idoneïtat, tenint en
compte d’aquelles competències acadèmiques que es van obtenir.

La tercera fórmula per la que pot optar
el legislador és l‘exigència de formació o
experiència prèvia. En el cas de determinats plans d’autoprotecció, a Catalunya
hi ha un decret que exigeix una formació
pel personal que els realitzi.

Per tant, diferents professionals poden
actuar dins un mateix àmbit competencial si és utilitzat el terme “tècnic competent”, això si, això no signiﬁca que tots el
professionals puguin intervenir amb totes les matèries si no guarden cap mena
de relació amb aquella professió o competències obtingudes.

En quina situació estem ara? Abans de
Bolonya, bàsicament era un títol=una
professió. Ara tenim una multitud de
titulacions acadèmiques i les professions
clàssiques. Haurem de veure com
organitzem cada una de les titulacions a
les professions, si hem d’apropar o no
les atribucions a les competències o a
l’inrevés. En tot cas la solució que s’adopti
haurà de ser sempre pensant en el servei
a la societat i en beneﬁci del consumidor
i usuari.

Posarem un exemple: Un Reial Decret deia que per fer un projecte tècnic
d’instal·lacions i certiﬁcat ﬁnal en relació a l’establiment de xarxa de freqüència única per a difusió del servei TDT
s’establia que només podia signar aquests
projectes un enginyer o enginyer tècnic
en telecomunicacions. Es va recórrer i el
Tribunal Suprem va anular l’incís de “en
telecomunicacions”, per tant, aquest tipus de projecte el podia fer un enginyer o
enginyer tècnic idoni per la matèria perquè es considerava que, dins l’àmbit de
telecomunicacions, la única reserva legal
d’activitat en aquest àmbit són els projec-

Finalment, quant els col·legis professionals, aquests tenen una funció pública de
participar en el procediment de l’obtenció
de l’acreditació d’aptitud per a l’exercici
de la professió. I això està establert així
perquè pot ser que l’exercici professional estigui condicionat a l’obtenció d’una
acreditació de títol. Aquestes acreditacions, si venen derivades d’aquesta tercera
opció, podrien fer-les els col·legis per
delegació. En tot cas seria, crec jo, convenient que qualsevol tipus d’acreditació
que aparegui en el mercat segueixi una
mateixa línea per garantia dels ciutadans,
empresaris, consumidors i usuaris.
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ANTONI MARIA GRAU
Enginyer industrial i director general
del Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya
Bon dia a tothom. Jo, potser no explicaré aquest tema amb tant rigor ni tanta precisió com en Jordi Barril, però sí
que ho faré més des del punt de vista de
l’enfocament que nosaltres volem donar
a la resposta a aquesta pregunta i en això
estaria més d’acord amb l’exposició ﬁnal
del Jordi Barril que no pas en la seva exposició del principi.
Per nosaltres –jo sóc enginyer industrial,
no pas advocat–, les competències són
allò que un professional sap fer i les atribucions allò que una llei li reconeix que
sap fer.
En aquest sentit jo tinc una llei
d’atribucions que em reconeix que puc
signar un projecte d’una central nuclear
i si algú conﬁa en que jo li faci i li signi
el projecte li podria fer, però jo no el ﬁrmaré perquè no en sé prou; no tinc experiència. No em sento prou competent per
signar un projecte com aquest perquè el
meu exercici professional ha crescut des
de les competències, en un altre camp.
És en aquest sentit i davant de tots els
canvis que, des del punt de vista de
l’exercici de totes les professions, s’està
produint en el nostre país, però també en
consonància amb l’evolució d’aquest model a nivell d’Europa, que avui vull parlar
en concret d’una iniciativa que s’acaba de
presentar el dia 11 de juny i ja està operativa. Es tracta de l’Agència de Qualiﬁcació de Professionals de l’Enginyeria.
La meva presentació d’avui, és la mateixa
que la que vaig fer el dia 11. Potser alguns de vosaltres hi vareu assistir, però
com que avui disposo de menys temps en
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faré una versió reduïda i posaré a mans
de l’IDES la versió completa per si la volen fer arribar a qualsevol persona que la
vulgui consultar.
Aquesta Agència (que ha estat promoguda a partir de cinc col·legis d’Enginyers
de Catalunya: Agrònoms; Camins Canals
i Ports; Telecomunicacions; Informàtics
i Industrials) és una iniciativa que neix
amb vocació de recollir tot l’aspectre de
l’enginyeria i en aquest sentit ja s’han donat de seguida els primers passos, s’han
fet les primeres gestions per convidar
que, de manera immediata, es puguin
afegir els cinc col·legis d’enginyers tècnics
homònims d’aquests col·legis d’enginyers
promotors.
També ens ha sol·licitat la seva incorporació, de manera formal, el Col·legi
d’Enginyers Industrials de les Balears;
sé que el Col·legi d’Enginyers Industrials
de València també ho esta valorant i estem en converses amb altres col·legis
d’enginyers superiors de Catalunya, per
exemple el de Monts i Forest.
El plantejament arrenca de què el model que ha existit ﬁns avui pel que fa a
l’exercici de les professions vincula una
titulació universitària (Enginyeria Industrial) a un col·legi professional amb
el mateix nom (Col·legi d’Enginyers Industrials); aquest esquema tant evident
i entenedor per la societat respon a un
model d’exercici professional i d’activitat
econòmica/industrial menys complex.
Avui aquest model ja no es vigent i cada
vegada ho serà menys. Fa uns deu o dotze anys van començar a sortir els primers
titulats de nous títols d’enginyers que
avui, alguns d’ells, encara no tenen ni
col·legi (per exemple els de materials, els
d’electrònica i automàtica industrial...)
ni tenen llei d’atribucions. Cap llei reconeix les seves competències. Vol dir que
són incompetents? Doncs no, ni mancats
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d’atributs, però no en tenen. Estem dins
un altre paradigma i dinàmica.
Ara, tot aquest procés s’accelera moltíssim, creix de manera exponencial i el que
ho provoca són aquests aspectes:
1. Primer, en formació universitària
entrem en un model diferent (avui ja
hi ha aprovats més de cinc-cents títols
d’enginyer de grau o d’enginyer màster
diferents relacionals amb l’enginyeria
i, en part, amb l’arquitectura. Crec que
no cal consultar cap oracle per endevinar que no hi haurà cinc-cents col·legis
diferents. I menys cinc-centes lleis
d’atribucions. Per tant, estem en un
canvi de paradigma molt important.
2. Un altre aspecte important és la desregulació de l’exercici professional. Fa
poc s’ha suprimit l’obligació del visat i
cada professional i col·legi sap quines
conseqüències té aquest fet, quines
amenaces genera des del punt de vista d’afavorir l’intrusisme professional i
quin riscos pot provocar des del punt
de vista de la seguretat de les persones
i dels béns.
3. També hi ha un projecte de llei sobre
els serveis professionals i que una de
les qüestions que planteja és la supressió de l’obligatorietat de col·legiar-se.
Això té el seu sentit quan veiem que no
hi haurà cinc-cents col·legis, a menys
que s’organitzi d’una altra manera. Ens
sembla que es poc realista i poc convenient negar la realitat, que la realitat
va en aquesta direcció i hem de ser-ne
conscients.
4. Des del punt de vista de la liberalització de l’exercici professional, les
lleis europees, l’aplicació de la directiva Wolkestein, ens portarà més
cap a aquesta direcció. És a dir, si
no hi poden haver cinc-centes lleis

d’atribucions, quantes n’hi haurà? O,
potser n’hi haurà una de sola que digui que això de les atribucions ja no té
sentit? No ho sabem.
Es un procés de convergència a nivell
europeu i això afecta el marc d’actuació
dels col·legis i de l’exercici dels professionals. En aquest sentit hem creat l’Agència
de Qualiﬁcació de Professionals de
l’Enginyeria, que pretén aportar un servei a la societat (en primera instància a
les empreses, als professionals) i mirar
d’identiﬁcar quines són les competències
dels professionals, que nosaltres entenem que estan constituïdes per una funció bàsica universitària, però que també
s’adquireixen després d’obtenir-ne el títol, en base a l’experiència professional
que ha de ser en l’àmbit en què l’enginyer
ha treballat, no pas en el que diu el seu
títol (que, en la majoria dels casos, segurament, serà el mateix).
I per il·lustrar com pretenem fer la valoració d’aquestes competències mostrem
l’esquema de la pàgina següent.
Està previst identiﬁcar els camps
d’actuació
dels
professionals
de
l’enginyeria en un nombre determinat
d’àmbits que pretenem que no sigui gaire
gran. D’entrada partim de 54 àmbits i el
nivell de competències dels professionals
ﬁns a 9 nivells. Seguim força el model
britànic del nivell de competències i de
cada associació d’enginyers, que allà
són d’iniciativa privada, no col·legis
professionals regulatsDels 9 nivells que hem previst, els tres
primers tenen a veure amb el títol universitari (el primer amb les competències
que adquireix per formació universitària
un enginyer tècnic, el segon, un de grau,
el tercer, un de superior o màster) i a
partir d’aquí entra en joc l’experiència i
la formació continuada. Però el que es
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Certificació de Competències Professionals de l’Enginyeria
8.- Procediment de Qualificació. Els principis (V):
Matriu de Qualificacions

....

9

8

....

7

....

6

....

CCV

5

Nivell Competencial

+ 6 (5 experiència, 1 FC)
3 formació U.

....

4

....

E, EM

3
2

....

1

....
1

2

3

4

5

pretén és valorar professionals en exercici i no titulats universitaris, ni bons estudiants. Valorem nomes l’exercici de la
professió.
Només es pot incrementar o pujar un
graó per formació continuada, si es té
un mínim de formació rellevant i a partir d’un cert recorregut professional. Per
tant, només es podria pujar a l’esglaó 4
demostrant una experiència mínima de 5
anys, a partir d’aquí es podria pujar només un graó per formació continuada i
la resta de graons assolir-los mitjançant
l’experiència.
Experiència no vol dir antiguitat en una
empresa o en un camp, sinó experiència
rellevant (assumpció de responsabilitats,
de funcions, de projectes determinats...)
i l’avaluació d’aquestes competències s’ha
de fer davant un tribunal.
En conseqüència es poden incrementar
ﬁns a 6 nivells per experiència o formació
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Annex de Mèrits

....

EG
ET
53

54

Àmbit

continuada, 5 dels quals s’assoleixen per
experiència.
Aquest seria, en resum, l’esquema de
la valoració de competències, el model de certiﬁcat, del que hem fet setze
valoracions pilot i setze certiﬁcats que
reconeixen que una persona concreta
(enginyer) per una universitat determinada, en l’àmbit concret que sigui (per
exemple, energia) i en un subàmbit concret (per exemple, renovables) ha assolit per la seva titulació, formació complementaria i experiència el nivell 6 o 7
en una data determinada.
L’Agència ja està constituïda. Qui vulgui més informació pot consultar la
web: www.aqpe.cat i un correu habilitat
secretaria@aqpe.cat per a consultes.
Moltes gràcies.
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EL CONTROL DE
L’ADMINISTRACIÓ
I/O LA
LIBERALITZACIÓ
Rafel Audivert
Advocat i professor de Dret administratiu
a la Universitat Autònoma de Barcelona
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EL CONTROL DE L’ADMINISTRACIÓ
I/O LA LIBERALITZACIÓ

Modera
JORDI GUASCH

RAFEL AUDIVERT

Enginyer industrial i
gerent d’Àrea Guasch Enginyers

Advocat i professor de Dret
Administratiu a la Universitat
Autònoma de Barcelona

El següent ponent és el Sr. Rafel
Audivert que ens parlarà del “Control de
l’Administració i/o la liberalització”. Rafel
Audivert és llicenciat en Dret per l’UAB i
diplomat en Dret Immobiliari i Urbanístic
per la Universitat Pompeu Fabra.
Actualment treballa com advocat a Roca i
Junyent i és professor de Dret a la UB. Està
especialitzat en Dret Administratiu en
general i, en especial, en Dret Ambiental
i en Dret de la Contractació Pública. Té
dilatada experiència en Assessorament a
l’Administració Local i Autonòmica en les
matèries esmentades.

Bon dia. Agraeixo la possibilitat de poder
assistir a aquest Fòrum.
Voldria, primerament, apuntar una sèrie
d’idees que després es poden desenvolupar en el debat.
La primera: La responsabilitat.
En aquesta bateria de serveis que vostès estan oferint, des d’un punt de vista
tècnic, qui assumeix la responsabilitat
al ﬁnal de tot? És cert que davant de la
societat i la conﬂictivitat que moltes vegades es genera des del punt de vista de
la construcció de la generació de la certiﬁcació, hi ha un règim de responsabilitat
que algú ha d’assumir.
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En aquest país, a vegades, es parla massa alegrement del terme liberalització o
desregulació. És el mateix? Anem a liberalitzar serveis i a desregular la normativa?, què busquem des d’un punt de vista
social?, quina és la nostra tradició històrica normativa i d’activitats? La nostra
tradició és la de regulació en els diferents
àmbits per tal de tenir una seguretat en
allò que fem. Destruir aquesta seguretat
no es podria fer d’un dia per l’altre, ni
que volguéssim.

tècnic han de tenir un paper preponderant. L’Administració no arriba a tot. El
debat, avui en dia, també se centra en
ﬁns quin punt l’Administració està massa
anquilosada o no, ﬁns a quin punt contribueix o no a generar dèﬁcit. A partir
d’ara l’Administració patirà un procés
d’aprimament des del punt de vista dels
recursos, estant l’Administració, ara mateix, en un moment de renegociació del
seu deute amb una menor prestació de
serveis.

Per tant sota aquest règim de responsabilitat i sota la greu judicialització que està
patint la nostra societat en tots els àmbits,
hem d’anar en compte a l’hora d’establir
una normativa que d’una manera o altra
dilueixi aquest règim de responsabilitat
i que al ﬁnal provoqui que no sapiguem
com, ni cap a on hem de fer las coses.
Sempre en termes genèrics.

A què donarem valor? Doncs a una Administració que es “converteixi en un FBI”
que comprovi allò que està en el mercat
i que allò que està fent vostè és adequat.
Però no serà una Administració ultrarreguladora, ultraintervencionista més enllà del que és l’inspecció administrativa.
Serà una Administració que determinarà
ﬁns a quin punt allò que estem fent és
correcte sota un règim de responsabilitat pròpia del particular, empresa o ens
que presenta les seves declaracions en el
marc de la normativa vigent.

Abans s’ha esmentat la Directiva Bolkestein. Aquesta Directiva, alguns la varem
rebatejar com a Directiva Frankenstein,
perquè és una Directiva de Serveis feta
de “pegats” i que havia d’incidir sobre diverses normatives que obligava a analitzar-les una per una per saber com s’havia
de simpliﬁcar l’actuació Administrativa.
Per donar seguretat jurídica també hem
de simpliﬁcar procediments. No n’hi
ha prou en regular les coses de manera
adequada, sinó que hem de tenir conﬁança en què allò que estem fent tindrà
una agilitat en el mercat —i més avui en
dia— essent capaç al seu torn d’atraure
inversions. Cal donar un marc jurídic
adequat sobre el qual les activitats es puguin implantar de forma àgil.
La Directiva de Serveis, sobretot, intenta simpliﬁcar procediments, establir
un mecanisme de ﬁnestreta única en la
qual, entenc, que els col·legis professionals i especialment els de caràcter
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I aquí és on entren vostès. Si m’ho permeten, i disculpin la ignorància perquè
no coneixia l’Agència de Qualiﬁcació Professional de l’Enginyeria, els diré que veig
un mecanisme al qual l’Administració hi
haurà d’anar a parar d’una manera o altra
perquè davant el seu aprimament haurà
de “tirar” de vostès com un organisme regulador i de control privat que estableixi
aquesta supervisió.
L’Administració, d’altra banda, també
té un dilema, que és si volem un mercat regulat o desregulat des del punt
de vista tècnic. La tradició històrica és
la regulació tècnica i no la podem destruir, ﬁns i tot, per motius de seguretat.
Per tant, vostès hauran de determinar i
d’inﬂuir i aconsellar molt bé ﬁns a quin
punt l’Administració ha d’establir aquest
mercat regulat o mantenir-lo, tot i que
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en això també hi veig un problema: que
l’adaptació a un progrés tècnic, des d’un
punt de vista normatiu, és molt complicat.
Quan nosaltres hem dictat una norma
jurídica vostès ja han tret un nou sistema tècnic que no hi està contemplat. Per
tant, és més veloç la tècnica que la capacitat de regular i adaptar-nos en aquest
progrés. Això diﬁculta la feina. Potser
hauran de trobar mecanismes més àgils
a través d’aquest tipus d’agències, de la
mateixa AENOR o d’altres entitats que
siguin capaces de treure normes contínuament, que l’Administració els doni
validesa, però que permeti aquest sistema d’adaptació.
No voldria deixar d’esmentar que la Directiva de Serveis és un Directiva que
obre i permet que funcionin entitats en el
mercat per tal de certiﬁcar, homologar o
normalitzar. Intenta que hi hagi una bateria d’entitats en el mercat que puguin
determinar que algunes prescripcions
tècniques són adequades sense que ho
confonguem amb procediments ni amb
estandardització en la normativa i en altres aspectes que, segurament, fan que
vostès prenguin un paper essencial pel
que fa a la regulació tècnica de les activitats que es duen a terme en aquest país.
En aquest marc, han de vigilar
l’intrusisme. Nosaltres com advocats el
patim i això és molt temerari i més en
els temps que corren, però si tenim uns
sistemes col·legials, no corporativistes,

però que sí que denoten una preparació
per allò pel qual el mercat ens està demanant servei, és per alguna cosa. No fem la
carrera per res. La fem perquè volem especialitzar-nos en una matèria en la qual
serem experts i agafarem experiència.
En prevenció de l’intrusisme, el col·legis
professionals, l’Agència de Qualiﬁcació
i la tradició històrica que vostès tenen,
també ha de servir per convertir-se en
un mecanisme d’intervenció en el mercat
que permanentment estigui reciclant els
seus col·legiats i que els doni la possibilitat d’introduir-se en el seu mercat per
oferir aquella bateria de serveis que contínuament se’ls demana, de forma dinàmica.
Per acabar voldria dir que tota restricció que estableixi l‘Administració des
d’un punt de vista tècnic en l’exercici de
la seva professió, ha d’anar vinculat a
l’interès públic. Si no existeix aquest interès públic, aquesta limitació no es pot
dur a terme.
Segurament que en aquest marc
d’harmonització i seguretat jurídica arribarà un moment (alguns juristes ja s’ho
han plantejat) que el debat jurídic sobre
la divergència entre lleis (de seguretat
industrial catalana i el Decret que la desenvolupa, l’Òmnibus, la directiva comunitària...) a l’accés de diverses entitats a
prestar serveis en l’àmbit de la certiﬁcació, l’homologació, la normalització, etc
s’haurà de concertar i l’haurem d’aﬁnar.
Moltes gràcies.
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EL PAPER DELS
COL·LEGIS PROFESSIONALS

Modera
JORDI GUASCH

Àlex Zaragoza

Enginyer industrial
i gerent d’Àrea Guasch Enginyers

President de la Comissió d’Acció
Professional del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya

L’última de les ponències d’aquesta
primera part va a càrrec d’Àlex Zaragoza,
enginyer industrial i president de la
Comissió d’Acció Professional del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya,
és administrador de l’empresa AZM
enginyers, empresa en la que es fa
enginyeria de projectes, assistències
tècniques i direccions d’obra especialista
en instal·lacions

Bon dia a tothom.
Avui us presentaré, en poc minuts, quin
és el paper dels col·legis professionals.
Com està canviant el mercat i les lleis,
amb tot el que està passant.
Una de les preguntes que ens fem és:
els col·legis professionals tenim encara
valor, realment? Crec que sí, i no només
això, sinó que crec que som fonamentals en aquest futur del professionals de
l’enginyeria i en la seguretat. Em remeto
al títol d’aquest XV Fòrum i comento que
el tema d’eﬁcàcies té molt a veure amb
els tècnics competents i els enginyes.
En primer lloc, destacarem que els
col·legis catalans estan emmarcats sota
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el paraigües de la Llei 7/2006 i remarco un punt de la Llei que, quan regula
els col·legis, diu que estan per a la defensa i la protecció dels drets i interessos
dels ciutadans. Vull remarcar aquest fet i
constatar que els col·legis no actuen només per als seus col·legiats, sinó que treballen pels ciutadans. La impressió que
som molt corporativistes no és certa, tot
i que en la mesura que es desenvolupen
les nostres activitats pugui semblar-ho,
una de les funcions dels col·legis és vetllar pels interessos dels ciutadans.
Si ho mirem des d’aquest punt de vista —i em remeto a l’article 8 d’aquesta
Llei— se’ns diu quins drets i deures tenim
el col·legis professionals. Doncs tenim el
dret i el deure d’actuar segons les normes
i les tècniques pròpies del coneixement
de la professió, actuar en la formació
contínua dels professionals col·legiats i
en la formació per a l’actualització professional.
Aquests elements, que venen marcats per
llei, ens estan evidenciant, als col·legis
i als col·legiats, que hi ha una evolució
dels temps, que cal actualitzar-se, que
cal actualitzar les normes. Ens estan marcant la manera de treballar, que jo crec
que ens porta a un nivell de qualitat i, per
tant, a un nivell d’actuació que va a favor
de la seguretat.
Quant a eﬁcàcia, el diccionari ho descriu com allò que té la virtut de provocar
l’efecte volgut. La realització d’un bon
projecte tècnic és una mesura molt eﬁcaç, ja que el seu resultat produeix una
disminució dels riscos posteriors i un
augment de la seguretat. Un bon projecte
és una bona base per desenvolupar els temes tècnics. Per tant, d’això deduïm que
els col·legis professionals disposem de
les eines més eﬁcients per per garantir la
realització de bons projectes i, per tant,
de garantir la seguretat.
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És clar que tothom pretén aconseguir
una seguretat acceptable, però aquesta
seguretat acceptable, quin nivell ha de
tenir? És difícil establir-lo perquè està
poc deﬁnit i ve lligat per normes, decrets
i recomanacions, en funció dels accidents
o situacions no desitjables que ocorren,
que provoquen noves reglamentacions.
Aquest fet és el que situa els nivells més
amunt o més avall.
En qualsevol cas, el valor de la seguretat
acceptable és un valor poc deﬁnit. Pot ser
variable i aquí és on tornem a entrar els
col·legis, que som l’instrument per assolir
un valor acceptable de forma prèvia, més
eﬁcaç que si es fa posteriorment, quan ja
han succeït la sèrie de fets.
El model de liberalització, de forma
genèrica, és un model, el qual, deixa que
el mercat s’autoreguli. Aquesta autoregulació vol dir comptar amb mecanismes
d’inspecció i/o sancionadors, per anar
posant al seu lloc aquesta no regulació.
Però tots aquests mecanismes són “mecanismes model post” (després de) mentre
que el model que defensem els col·legis
és el previ, en el qual actuem abans per
evitar allò que després pot ser un fet.
Concloent, els col·legis professionals som
una eina molt important per garantir
l’eﬁcàcia de la seguretat. Davant un mercat liberalitzat, els enginyers som els tècnics competents més preparats i eﬁcaços
per garantit la seguretat perquè projectem solucions més adequades, a costos
raonables.
Això ho defenso en tant que, evidentment, avui en dia hi ha una sèrie de projectes que no precisen d’un enginyer i,
per tant, una persona amb formació tècnica pot desenvolupar-lo i presentar-lo
(ens passa als enginyers i els pot passar a
altres professionals).
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Aquesta liberalització porta a què persones no formades en aquest camp puguin
treballar-hi. Per tant defensem que els
enginyers som els professionals més formats i preparats per treballar en els temes que suposen seguretat i no només ho
fem bé, o així ho pretenem, sinó que ho
fem amb els costos més raonables.
A partir d’aquí direm que els col·legis som
organismes que disposem d’unes eines de
control prèvies per garantir la seguretat.
Diversos col·legis ens varem avançar a
partir de la supressió del visat obligatori
(Llei Òmnibus) i hem creat altres models
com el Certiﬁcat d’Actuació Professional,
que no deixa de ser una revisió prèvia de
projectes de validació.
Hi ha un document que es fa conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona
que és l’Informe d’Idoneïtat Tècnica que

és una prèvia que s’està fent en llicències
d’obres. Es tracta de mecanismes previs que ens poden ajudar a garantir que
aquell document que surti i que s’executi
posteriorment tingui unes certes garanties i que els resultats siguin el més segurs possibles
Finalment, tenim noves eines que anem
creant, com la que ha presentat l’Antoni
Maria Grau, la AQPE.
En deﬁnitiva, els col·legis, no només estem estudiant de quina manera podem
ajudar en ser eﬁcaços en la seguretat i
actuar amb aquest nou model desregulat
amb eines tradicionals, sinó que també
comptem amb noves eines i des d’aquest
punt de vista pensem que poden ser unes
eines de futur molt importants.
Moltes gràcies

COL·LOQUI
JORDI GUASCH, Moderador
Ara obrirem un torn de debat i prego als
ponents que han exposat les seves tesis
que pugin a la taula.
Bé, en aquest torn de paraules prego que
us identiﬁqueu i a partir d’ara vosaltres
teniu la paraula.
Per la meva part, crec que s’ha generat
polèmica, o almenys així ho he intuït i
ara l’important és que sigui constructiva
i puguem trobar el camí que ens convé,
que convé a la societat i a nosaltres.
Ara s’han fet uns comentaris, concretament l’Àlex Zaragoza, sobre que la
realitat no va ben bé com un desitja en
aquests moments. L’Administració ha vin-

gut als col·legis professionals per a què
ens impliquem en els procediments i,
curiosament, en aquests moments estem
patint les conseqüències d’haver fet cas
a aquesta Administració que ens implicava, que a més era una de les justiﬁcacions de les moltes que es poden donar
de l’existència pròpia dels col·legis. Als
col·legis se’ns demana implicació a procediments, ja que la mateixa Administració reconeix que no és prou eﬁcient, per
dir-ho d’alguna manera, i en aquestes circumstàncies ja fa més d’un any va venir
i va demanar l’implicació dels col·legis
en les seves intervencions, concretament
d’incendis.
Doncs bé, en aquests moments hi ha problemes amb això degut a les seves contradiccions i no s’acaba d’entendre per-
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què s’actua així. El tema no està encara
desenvolupat ni puc entrar en gaires detalls, però si que explico aquesta situació
que estem vivint per tal d’analitzar-la.
L’Administració ens ha vingut a buscar,
els col·legis han entès el missatge i s’han
implicat al cent per cent i ara estem patint aquestes circumstàncies
Els col·legis tenen una funció, per descomptat. Els mateixos col·legiats, els dos
col·lectius, som transversals i tenim una
circumstància que fa que ens necessitem.
Jo sóc enginyer industrial, que tinc, fa 40
anys, la meva petita enginyeria i intento sobreviure i jo necessito com tots els
que ens hi dediquem, els serveis que ens
ha de donar un col·legi. Si a partir d’aquí
es qüestiona el Col·legi tot trontolla. Vull
llençar aquest missatge perquè és una
realitat.

JOSEP MARIA MORERA,
Enginyer Industrial
Escoltant-vos em ve al cap la pel·lícula
“Il Gatto pardo”, que diu que cal que tot
canviï per a què tot torni a quedar igual.
És una mica el recorregut, a llarg termini, que li veig a tot això. Es desregula,
les atribucions que tenim només els enginyers industrials les tornarem a tenir,
però d’una altra manera, fent uns altres
mèrits...

JORDI GUASCH
Respecto la teva opinió però en discrepo una mica. Aquí hi ha companys que
poden entrar més en detall, però et
vull dir que, el que no pot ser, és que
t’encarreguin una central nuclear, i fent
cas de les teves competències pots fer-la,
però, si no n’has fet cap, és un problema.
A més, avui en dia amb cinc-centes titulacions i ningú sabrà qui és qui ni qui pot
fer què i, en teoria, tothom tindrà les se-
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ves atribucions. Aquest és un tema complicat i delicat perquè avui en dia si no
ho fem nosaltres mateixos, dubto que hi
hagi ningú que pugui donar-nos aquest
valor que també busquem i necessitem
que és que se’ns reconegui.

ANTONI MARIA GRAU
Jo no he pogut fer una exposició prou
dilatada del tema de l’Agència i moltes
qüestions segurament haurien quedat
més clares. El que està clar, des del punt
de vista dels col·legis que som promotors d’aquesta iniciativa, és que el canvi
de model és evident perquè estem en un
procés que, en les activitats econòmiques
i també en les professionals ens té dins
d’una dinàmica global, d’un món global.
I en el nostre món global, en primera instància, hi ha la dimensió europea i Europa va en la direcció d’aquells països que
marquen la direcció, i ens agradi o no,
els que la marquen no són ni España, ni
Portugal, ni Itàlia (on ﬁns ara hi encara ara hi ha col·legis professionals amb
diferències importants els uns amb els
altres però relacionats amb el que hem
conegut ﬁns ara).
Això vol dir que a la resta del món s’han
begut l’enteniment, que les coses no funcionen o que la seguretat és inferior?
Doncs no. Els països on no hi ha col·legis
professionals d’adscripció obligatòria o
sense mecanismes com el visat (obligació de visar projectes) la seguretat també
funciona, però funciona amb altres mecanismes de regulació i control més directes o menys, més privats o menys.
El model, que és antagònic al model que
hem conegut ﬁns ara, és el britànic tot
i que a la Gran Bretanya hi ha 35 associacions d’enginyers, en què cada una es
correspon amb un àmbit d’actuació professional com els identiﬁcats per nosaltres (aquí també fa uns anys que volem
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arrencar el capítol espanyol, que no va
quallar, de l’Institute of Fire Engeneers).
I dins de cada una d’aquestes
institucions, els enginyers que actuen
professionalment en el camp que sigui,
han de ser-hi adscrits, perquè si no hi
estan adscrits el mercat no els reconeix
com a professionals solvents. I això es així
perquè aquesta associació (d’iniciativa
privada, i articulada com volen els
associats) estableix uns mecanismes
d’identiﬁcació de quin és el nivell de
competència de cada professional, com
nosaltres, pel títol universitari i després
en funció de la seva experiència.
I això té una traducció immediata i directa en relació a la dinàmica del mercat.
El mercat reconeix aquests professionals
i en aquest nivell de competències perquè hi ha una autoritat en l’àmbit privat
reconeguda com a tal que és l’associació

a la que cadascú pertany. Depenent de
l’associació a la que es pertany és més fàcil postular-se amb honoraris més alts o
menys o aconseguir coses tant directes i
concretes com l’obtenció d’una cobertura
de responsabilitat civil professional bona
i barata i que la companyia reconeix el teu
nivell a través del reconeixement que els
teus companys de professió en fan dins
la teva associació. I això funciona com
funcionen tantes coses des de l’iniciativa
privada i des de fa molts anys.

JOSEP MARIA MORERA
Voldria dir alguna cosa respecte a
l’exemple de la nuclear. Li puc assegurar
que el meu seny i la meva responsabilitat m’impedirien signar alguna cosa així.
Per altra banda, sóc partidari d’algunes
certes atribucions de la gent. Reconèixer
que un col·lectiu té unes atribucions preferents. Però només vull dir-los que em
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sap molt greu tot aquest enrenou que ens
portarà a acabar igual que estàvem i, en
deﬁnitiva, tot serà més car i més costós
i m’ho miro des del meu punt de vista
com a professional lliure, que tant puc
fer un projecte elèctric com una nau en
construcció, com una tipograﬁa, com dissenyo una màquina.
Si realment s’ha de passar tota una bateria de proves com la que s’ha estat exposant aquí, m’imagino que no serà de
franc, ni el temps que s’hi haurà de dedicar a l’obtenció de totes aquestes aptituds serà curt i si m’equivoco, expliqueum’ho. Amb la titulació que tinc mai ningú
m’ha posat traves i ho puc fer. I si alguna
cosa no la sé fer, actuo amb seny i me
n’informo abans i mai he fet res ﬁns no
estar-ne ben segur. I ara el que veig és un
muntatge estratosfèric. Em fa por que tot
això derivi cap aquí.

JORDI GUASCH
Aquesta Agència de Qualiﬁcació pretén,
d’alguna manera, que la societat pugui saber qui es qui i què fa, recordeu que venen
més de cinc-centes titulacions. Això no
deixa de ser una forma d’estar qualiﬁcat
que, per altra banda, tampoc t’hi obliga
ningú. Si el teu client et coneix segurament
no et qüestionarà, però els nous clients sí
que volen saber qui ets, i el millor és que
et certiﬁquin per a què en tingui una valoració objectiva i real. La cosa segur que va
per aquí. La vostra clientela seguirà conﬁant en vosaltres. No suposa un cost ni de
bon tros, i a fora això funciona.

MANUEL NICOLÁS
Enginyer Tècnic Industrial,
membre de Junta del CETIB
Volia fer un comentari i una explicació referent a la ponència del Sr. Rafel
Audivert, que m’ha agradat molt. De la
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Directiva Frankenstein, com ell molt bé
l’ha deﬁnit —que és un pedaç sobre pedaços—, a mi el que em preocupa és la
transposició que es fa de les directives
europees, en aquest país. Aquí es transposa en funció del “Ministro de turno” i
no és la transposició tal qual, sinó que
té uns matisos que acostumen a castigar
sempre unes parts determinades de la societat i de les associacions.

RAFEL AUDIVERT
Té raó. És a dir, la transposició de la normativa comunitària en aquest país, tradicionalment, ha estat un cert “drama”.
Saben que la comunitat autònoma de
Catalunya i amb la denominació jurídica que té, sempre ha estat pionera en
relació a la transposició de las normatives comunitàries ﬁns el punt que n’ha
transposat moltes de forma prèvia però
que desprès ens hem hagut d’adaptar a
la normativa bàsica de l’Estat en relació
a determinades qüestions (per exemple
el que va passar amb la Llei 398 que es
va transposar abans de la Llei 16/2002
de control integrat de la contaminació) i
que d’una manera o altra obliga a fer un
esforç, no només des d’un punt de vista jurídic d’adaptació al que desprès ve
per part de l’Estat, sinó des del punt de
vista del mercat, d’adaptació a totes les
prescripcions que pensàvem que serien
d’una manera i en dictar normativa bàsica l’Estat han resultat ser d’una altra. I
això genera manca de seguretat jurídica
en el propi mercat i redunda en les seves
professions i en el que han de fer vostès.
La Llei 3/98 és un exemple clar de disbauxa normativa. L’any 2004 hi va haver
una modiﬁcació, desenvolupada pel Decret 52/2005, etc. (em deixo alguna disposició pel mig atès que la Llei 3/1998 va
ser modiﬁcada en diverses ocasions) i en
aquest moment ja es planteja una nova
modiﬁcació o una nova regulació l’any
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vinent.
En referència a la competència professional, com que el mercat està molt complicat, es pot donar -i vull ser curós en
aquests conceptes- la situació que ens
atrevim a fer moltes coses. En aquest
atreviment, el marc de seguretat jurídica
es important, la tècnica ja se m’escapa i
no sé com harmonitzar-la, però des del
punt de vista “de la seguretat” que han
d’oferir les entitats certiﬁcadores obro un
front a favor de què existeixin entitats de
base publico-privada a títol extraordinari en el sentit que es pugui garantir allò
que s’està certiﬁcant, homologant, controlat... Perquè hi ha un règim de responsabilitat que algú ha d’assumir. I si l’hem
d’assumir i és molt difusa, com més clara
quedi en aquest sentit, millor.

ÀLEX ZARAGOZA
És evident que vivim en el país de la llei
del pèndol. Passem d’un situació totalment regulada, de tenir l’obligació de visar, etc. a no tenir això. Els col·legis hem
viscut molt bé, hem viscut una situació
absolutament regulada on tothom passava per guixeta. Ara anem a la banda
contrària i, possiblement, per arribar al
punt mig, passarem per una sèrie de situacions transitòries.
Els col·legis catalans ens hem desplaçat
a veure altres col·legis de l’Estat i estem
per la tasca d’evolucionar i posar-nos
a to amb allò que està passant al mercat i, bàsicament, hem de mirar de ser
un referent. Si som aquest referent i ho
som de cara a la societat, totes aquestes iniciatives d’acreditació o d’intentar
regular de forma ordenada la professió,
faran que el col·legis siguin un èxit. Tota
aquesta feina que estem fent amb diferents col·legis l’estem veient des d’una
perspectiva privada, perquè tot i que es
tracti de fets voluntaris potenciem per-

què aquesta situació “privada”, des d’una
entitat de dret públic, acabi sent un referent i l’Administració, en general, es pugui recolzar en nosaltres pel que fa a la
situació tècnica de la seguretat. I no és
que sortim d’un lloc per acabar arribant
on érem abans sinó que hem de procurar
arribar a un punt mig.

JORDI GUASCH
En aquest aspecte de l’obligatorietat de
visar puc comentar experiències pròpies
que, de segur que no són les úniques,
sobre els ajuntaments. Quan es va acabar amb l’obligatorietat, tant el Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona com el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, vam decidir que
faríem alguna cosa nova que es diria
certiﬁcar, que no deixa de ser ni més mi
menys que una actuació que dóna una
cobertura als ajuntaments perquè suposa
que el projecte està desenvolupat seguint
la normativa d’aplicació i que el professional és competent i que, a més, té una
cobertura de responsabilitat civil suﬁcient per la feina que fa.
La cosa és molt clara: si venem massa,
donarem la clau total a les companyies
d’assegurances que no ens diran que no
poden fer-ho, però que enlloc de pagar
“x” euros de prima en pagarem molts
més, cosa que pot arribar a impossibilitar
que es pugui fer la feina.
En aquests moments tot i que sembla que
tot es desregula, la mateixa Administració ens necessita perquè sap el que li ve a
sobre. Un ajuntament té responsabilitats
i tot i que li arribi un projecte sense certiﬁcar l’ha d’agafar i no el pot denegar,
però n’és conscient del risc que agafa i,
per això, tot i que públicament no poden
dir-ho, sí que poden exigir certiﬁcats i si
es presenta algun projecte sense visar ni
certiﬁcar poden exigir que se’ls presenti
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un certiﬁcat de titulació professional validat notarialment, o la pòlissa homologada. A partir d’aquí ens n’adonem que
surt més a compte visar.

NACHO ÁLVAREZ, enginyer
industrial del Consorci Sanitari
Industrial de Catalunya
Fa dotze anys que treballo en plans
d’autoprotecció. En una de les ponències
ha sortit el nou Decret 82/2010 que té vigor a Catalunya i llenço un pregunta a qui
sigui que em pugui respondre. El Decret,
normativa i ordres que han sortit després
del Decret marquen les competències tècniques del tècnic acreditat per elaborar
plans d’autoprotecció. Aquestes competències diuen que el tècnic acreditat pot
ser titulat universitari de qualsevol titulació (ﬁlosoﬁa, enginyeria , dret, etc.).
Jo sóc asturià i visc a Catalunya des de
fa deu anys i no sé si us ho heu plante-
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jat o ja s’ha tractat des del col·legi o des
de l’IDES (o potser ja ho heu fet, perquè
des del desenvolupament del Decret sé
que hi han participat diversos grups i
institucions) però jo com enginyer superior titulat a Gijón, podria signar plans
d’emergència o d’autoprotecció. Altra
cosa és que abans no ho demanaven ni
signat, però ara m’he d’acreditar? he de
fer un curs?
Plantejo aquests dubtes perquè en el moment que estem crec que poden ser interessants.

ÀLEX ZARAGOZA
El decret 82/2010 diu que qualsevol titulat universitari pot arribar a ser un tècnic acreditat per plans d’autoprotecció i
dic “pot arribar a ser”. És a dir, per ser
acreditat hi ha diversos sistemes. Un és la
trajectòria històrica de cada un, si és té,
qualsevol llicenciat es pot acreditar i, si
no, hi ha altres mecanismes a traves d’un
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curs. És cert que és fa difícil pensar que
un psicòleg hagi fet un d’aquests cursos
si no és que fa molts anys que s’hi dedica
i en sap, i llavors, en aquest aspecte, si
està acreditat és que ha presentat un històric o bé ha passat un curs (insisteixo,
és un curs tècnic) i sí que té aquesta capacitat...

NACHO ÁLVAREZ
Jo ja sé que n’hi ha, i n’estic documentat,
però la meva pregunta és què en penseu
des del Col·legi i des de l’IDES de tot
això?

JORDI SANS
Jo sóc president de la Comissió de Seguretat del Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya i funcionari de la Generalitat. Des de la Generalitat estem treballant
precisament en aquests temes que vostè
planteja, per tant separaré una mica els
dos “barrets”.
Des del punt de vista de l’acreditació s’ha
dit que hi ha un mecanisme que fa referència a les persones que ja havien fet
aquests treballs i ho acreditaven. Després
s’han fet uns cursos on s’han acreditat
unes entitats formadores a través d’un
procediment transparent, i aquestes empreses de formació estan acreditant persones i no pas preparant-los per a passar
un examen. Les acrediten directament.
Són empreses autoritzades a donar el
“carnet” (no és com l’escola de conduir
que et prepara per examinar-te, sinó que
aquí se’t dóna directament el carnet). I
en tercer lloc, un examen lliure.
Doncs resulta que el que diu el company
és veritat. Hi ha moltes persones amb titulacions que a primer cop d’ull sobta que
la tinguin, però que, objectivament, han
estat capaços de superar l’examen. Això
és un fet, per tant, aquesta és la realitat.

Em consta, però, que des del Col·legi, en
el moment del tràmit d’aquest Decret es
van fer al·legacions, visites, etc., i es va
dialogar i el resultat ha estat el que ha
estat, per tant, òbviament, la posició del
Col·legi era si més no crítica amb aquesta
ultraliberalització, que a ﬁ de comptes,
tampoc és tanta liberalització perquè no
deixa de ser-ho en quant a condicions
prèvies i una regulació extrema a nivell
de detall en quant a l’execució.

ANTONI MARIA GRAU
En aquest país potser patim un cert desconcert en tant a l’estructuració de la societat en general pensant en els ciutadans,
en les empreses, en l’Administració i, sobretot, en allò que anomenem “societat
civil”. Resulta que som un país excel·lent
en societat civil, però a l’hora de la veritat no es compta amb ella per simpliﬁcar
els processos des de l’Administració i la
societat civil, en deﬁnitiva, és la vertebració de la societat que més a prop està del
client ﬁnal que pretén adreçar-se des de
l’Administració, que en el cas dels professionals som els col·legis.
Però davant d’aquesta situació, els
col·legis d’enginyers patim una malaltia
que ens ve de lluny que és que som molts
i si ho comparem, per exemple, amb la
professió de medicina veurem que només en tenen un. És veritat que hi ha un
Col·legi de Metges de Barcelona, però
veiem que no n’hi ha un de pediatres, ni
un de neuròlegs, ni un de traumatòlegs
i, en canvi, amb l’enginyeria no ha estat
així.
Això ens ha impedit ser realment i de
veritat, com deia l’Àlex Zaragoza, referents davant la societat. Això vol dir, en
primera instància ser reconeguts com a
referent davant l’Administració. Per això,
sovint, ens costa que tots els criteris amb
que tots col·legis, estiguem d’acord i que
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l’Administració ens segueixi o ens consulti prèviament i surtin solucions, des del
punt de vista d’ordenament de la pràctica professional com aquesta. Estem en
una dinàmica de país absolutament de
pèndol. Anem d’un sistema molt regulat
a un d’absolutament desregulat i enmig
hi afegim més regulacions. Ens hem de
reconèixer una mica com a país i com a
societat per centrar una mica aquests temes. La resposta no és senzilla i probablement això es repetirà més vegades.

ROSSEND DURANY
Hi ha diverses categories dintre dels plans
d’autoprotecció, però evidentment, quan
es té una llicenciatura que no inclou el
concepte tècnic que cal per fer els plans
d’autoprotecció, ja se sap que es pot arribar ﬁns a un cert nivell que és el que correspon a cada aptitud.
Per aquesta raó està tot classiﬁcat. Si es
mira en detall, el Decret dóna amplitud
per aconseguir uns nivells per fer uns determinats plans d’autoprotecció.
Com exemple, durant molts anys he treballat en una multinacional dirigida per
un senyor llicenciat en idiomes i quan
calia preguntar qualsevol cosa tècnica
naturalment la responsabilitat era meva,
però aquell senyor va ser gerent durant
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molt temps en una organització de 7.000
treballadors, ﬁns i tot, va pujar més de
categoria perquè tenia una capacitat
intel·lectual que li va permetre arribar a
coneixements tècnics, però tot i no saber
escriure una formulació tècnica va adquirir prou coneixements per desenvolupar segons quins nivells. Una persona de
lletres, formada de manera adient, pot
arribar a fer plans d’autoprotecció que li
permeti fer coses importants. Aquesta és
la llibertat total de qualiﬁcació de les persones capacitades.

ÀLEX ZARAGOZA
Precisament aquest model es contradiu
amb això que estem parlant. Un pla es
pot presentar, però després cal que algú
l’aprovi i si no s’aprova, no prospera. Es
regula i es vigila que qui el presenti ho
hagi fet bé i això sí que ho pot fer tothom
que estigui acreditat. Hi ha professionals
que el mercat els reconeix i això ho revisem. Ara estem en extrems de forma de
regular o ajustar.

JORDI GUASCH
Acabem aquí la primera part d’aquest
Fòrum i us emplacem, després d’esmorzar,
a la taula rodona.
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TAULA RODONA.
COM ES GARANTEIX
LA SEGURETAT?
MODERA: Francesc Amer, enginyer tècnic industrial
Florenci Hernández, cap de Servei de Seguretat
d’Instal·lacions de la Subdirecció general de Seguretat Industrial

Adolf Duran, responsable de Prevenció i Salut Laboral de
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós

Xavier Cases, responsable de prevenció d’ENDESA
Arturo Trujillo, director general de Chilworth a Espanya
Manuel Nicolás, vicesecretari del CETIB
Jordi Sans, president de la Comissió Seguretat del COEIC
Maria Teresa Capdevila, vicepresidenta de l’Associació
d’Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT)

Julio Moreno, responsable de serveis a clients del Departament
d’Enginyeria de Riscos de Zurich
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TAULA RODONA.
COM ES GARANTEIX LA SEGURETAT?

Modera
FRANCESC AMER
Enginyer tècnic industrial
La taula rodona està formada per vuit
ponents, als que, malauradament, per
manca de temps, hauré de presentar de
forma reduïda (només el nom i el càrrec
que ocupen), que ens sintetitzaran allò
que fan les seves respectives entitats per
tal de garantir la seguretat. Què fan de
comú totes elles i què d’especial?
Començant pels projectes, els pressupostos, les implantacions, les execucions,
la conservació i el manteniment i
acabant per les auditories i els controls o
inspeccions periòdiques, tots ells formen
part de la garantia de seguretat. Amb
aquestes feines tant ben fetes estem
garantint la seguretat, malgrat que, potser
d’aquí a uns anys, surtin tecnologies
noves que ens obliguin a reestructurarho. És clar que quan una d’aquestes fases
falla la seguretat grinyola.

FLORENCI HERNÁNDEZ
Cap de Servei de Seguretat i
Instal·lacions de la Subdirecció
General de Seguretat Industrial
En primer lloc vull agrair a l’IDES
l’oportunitat que ens ha donat permetent-nos participar en aquest Fòrum.
La nostra intenció és aproﬁtar aquesta
primera intervenció per donar un enfocament, des del punt de vista de la seguretat, de com ha anat evolucionant el
model d’Administració.
Abans de tot cal establir una premissa: el
model d’Estat ve determinat per l’entorn
econòmic, polític i social que hi ha a cada
època, i a cada tipus d’Estat li correspon
una organització administrativa determinada.
Poc després de la revolució francesa va
néixer l’estat liberal de dret per garantir la llibertat personal i cívica, i garan-
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tir el lliure mercat, i això va generar
un tipus d’administració burocràtica,
col·loquialment anomenada napoleònica, en què els tribunals i les funcions de
policia de l’Administració varen ser les
preeminents.
Fent un salt en el temps, després de la
Segona guerra mundial, en un clima
d’expansió econòmica molt gran va agafar força l’estat del benestar, en què l’Estat
no es va limitar a garantir les llibertats
bàsiques sinó que també es va convertir
en proveïdor ﬁnal de molts serveis: sanitaris, d’educació, etc.
A partir d’aquest moment ja es pot parlar d’un model d’Administració gerencial,
que coexisteix amb l’anterior model: es
troben alhora dues cultures organitzatives molt diferents.
Durant els darrers trenta anys on hi ha
hagut grans canvis impulsats per les noves tecnologies i s’ha assolit una gran
globalització de l’economia, sorgeix un
nou model d’Estat que fa entrar en crisi
els models d’administració existents. Si
abans governar era igual a gastar i l’Estat
tenia assumit un rol d’omnipotència, ara
s’assumeix que la capacitat de l’Estat és
molt més modesta. Alguns acadèmics
anomenen a aquest nou model d’estat,
estat relacional, que signiﬁca que es fa
necessària la col·laboració entre el sector
públic, la societat civil i el mercat.
Per a que aquest model funcioni cal corresponsabilitat entre totes les parts,
a la que es pot arribar establint projectes comuns. Està sorgint un nou tipus
d’Estat que comportarà un altre tipus
d’Administració caracteritzada per ser
capaç de crear i gestionar xarxes interorganitzatives entre els sectors públic i
privat, i liderar-les i assolir els objectius
comuns. Un exemple és la Taula consultiva de les instal·lacions energètiques que
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va néixer amb l’objectiu de donar criteris interpretatius del reglament electrotècnic de baixa tensió, i que ara volem
estendre la seva funció cap a tasques de
prospectiva, de deﬁnició d’altres tipus de
problemàtiques que afecten el sector o de
difusió de bones pràctiques.
Una altra iniciativa sortida des de la societat civil és l’Agencia de les Qualiﬁcacions Professionals de les Enginyeries,
iniciativa que també pot ser una eina
molt útil per a l’Administració i no només pels clients que volen contractar determinats professionals amb garantia de
la seva competència tècnica.

ADOLF DURAN
Responsable de prevenció i salut
laboral de l’Associació Nuclear AscóVandellos
Primerament dir, a títol de comentari,
vull dir que a la nostra empresa fem la
llum d’una de cada dos bombetes de Catalunya.
Nosaltres, a part del disseny de la central,
hem de garantir, per una part, la seguretat amb uns estudis de seguretat que són
fonamentals per poder implantar una central nuclear, i per l’altre hi ha una part molt
important que és l’explotació. Tenim com
a lema el que s’anomena una explotació
segura de la central nuclear. La nostra enginyeria disposa d’unes bases de disseny
que estudien la ﬁabilitat del material que
tenim i dels nous canvis de disseny que
s’han d’implantar a la planta.
Per altra banda tenim un grup de llicenciament que aplica i analitza totalment
la normativa que arriba, des del punt de
vista nuclear, i que s’ha d’aplicar a les
nostres instal·lacions de manera segura i
ﬁable, però no només això, sinó que dis-
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posem de tot un grup d’operació que es
qui opera a la central sota unes especiﬁcacions tècniques de funcionament per
millorar l’ús i fer el seguiment de procediments per conduir la màquina sota
unes especiﬁcacions tècniques de funcionament que regulen els marges en què
poden o no estar operant.
A vegades els diaris parlen dels “incidents notiﬁcables” que són fets que a la
indústria convencional es produeixen
i que aquí, degut a l’estricta regulació,
hem de comunicar immediatament a
l’autoritat reguladora. Un exemple podria ser el de, per exemple, un bomber
que hagi arribat cinc minuts tard a fer
una inspecció. Aquest fet s’ha de notiﬁcar a l’Administració per garantir-ne la
seguretat.
També cal tenir en compte que, a part
de l’operació en què hi ha el personal de
la sala de control que està qualiﬁcada i
controlada pel regulador (CSN) —personal que cada dos anys ha de renovar
la llicència per poder operar a la central
amb la renovació que es fa amb tot un
entrenament controlat i documentat de
cara a assegurar sempre l’explotació ﬁable de la planta—, el manteniment que
intervé a planta, en la instal·lació, també
ha de ser d’una manera programada, segura i garantint sempre que, en qualsevol
moment o en qualsevol canvi que es faci,
es garanteixi la seguretat d’allò que ens
diferencia d’una instal·lació tècnica convencional: el reactor.
La nostra diferència és que tenim una
potència energètica especíﬁca instal·lada
que és el combustible del reactor i quan
es para la central es fa necessari evacuar
la calor residual mitjançant el compliment de les especiﬁcacions tècniques de
funcionament i arribant a la parada segura del reactor. El canvi de combustible
s’assegura, també, d’aquesta manera.

Nosaltres, conjuntament amb les diferents unitats organitzatives treballem
per operar les plantes de manera segura
i ﬁable.
Fins i tot, i encara que sembli, per alguns,
un atzucac, la gestió de l’emergència de
Fukushima respecte a l’emergència de
Txernòbil, en un país que va patir un
tsunami i un tifó, es va gestionar d’una
manera, de ben segur millorable, però
segura, i les conseqüències que va patir
la població van ser molt minses respecte
al que va passar a Txernòbil.
El nostre concepte fonamental és portar la planta a parada segura en cas
d’incidència.
Quan es parla de regulació, cal comentar una cosa molt important i és que les
458 centrals que funcionem en el món
estem absolutament regulades. Per fer
una feina igual, tothom ha de tenir formació equivalent, ja sigui per part de
l’empresa propietària o de les empreses
col·laboradores tant durant l’any com pel
que fa al personal que bé a les plantes.
Tots han de tenir el mateix nivell.
Aquesta és una feina que està totalment
tutelada i controlada pel nostre regulador assegurant l’explotació segura i ﬁable
de les centrals nuclears de tot el món.

XAVIER CASES
Responsable de prevenció d’Endesa
La garantia de la seguretat pivota sobre
tres blocs importants i diferenciats.
Respecte a les instal·lacions:
- Reparar una instal·lació quan a causa
d’’una averia passa a generar-se una situació insegura. La reparació.
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- Actuació preventiva. Manteniment
preventiu i a poder ser i segons en la
mesura possible el manteniment predictiu, per exemple valorant el soroll
que fa una turbina per evidenciar problemes.
Respecte a l’organització:
Com garantim la seguretat des de la vessant de l’organització? Doncs a través
de l’integració de les responsabilitats en
l’estructura organitzativa d’aquesta empresa.
En el cas d’ENDESA es fa a través d’un
pla estratègic (SAFETY) que és l’evolució
d’una sèrie de plans. El pla 2011-2015,
que integra tota una sèrie d’obligacions,
diverses d’elles responsabilitats a cada un
dels membres de l’organització i a traves
de la implantació d’un sistema de gestió.
En aquest cas, Endesa ha optat per Oshas
18.001 que a través de procediments indica com hem de garantir la seguretat en
cada un dels camps que apliquem

De totes les universitats d’Espanya, només n’hi ha una que ha obert un grau
de prevenció de riscos laborals; la resta
han optat per la via màster que es fa
com un estudi postgrau de graus tant
diversos com Filologia Hispànica o Enginyeria, per tant, la formació de base
d’aquests professionals, que després
han d’exercir, no és la mateixa.
Aquesta professió, que incideix sobre
la seguretat de les instal·lacions des
de la vessant de la gestió, ha de passar
per l’execució o l’acreditació d’un grau
o perquè es mantinguin màsters individuals de cada una de les universitats,
acceptant l’arribada des de qualsevol
títol universitari.
També caldria uniﬁcar el coneixement
general de la gent integrant processos
formatius a tota l’estructura d’una empresa, de manera que tots tinguin com
a mínim un estàndard suﬁcient per poder parlar un mateix llenguatge.

Respecte a les persones:

b) L’actitud

La formació de les persones es podria
classiﬁcar en dos grans blocs:

Al ﬁnal, l’aptitud, o sigui, la capacitat
tècnica de fer, no és res sense l’actitud
i la voluntat de fer, ja que en el món
empresarial és fonamental que les persones la vulguin aplicar, perquè per
moltes normes que existeixin i per molt
segur que sigui el sistema per sé, per
seguretat integrada, el sistemes no són
ﬁables. Ho són en la mesura que les
persones tinguin voluntat, actitud per
fer segurs els sistemes.

a) L’aptitud
Per una banda, cal disposar d’uns professionals. Actualment, existeix una evolució des del moment que va aparèixer
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
dels professionals de la prevenció.
En el seu moment es va acreditar en
base a la pràctica que s’havia adquirit exercint durant un temps, i en
l’elaboració i realització d’uns cursos
i uns màsters que també servien com
acreditatiu. Avui en l’àmbit de Bolonya
tot això queda en dubte.
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A Endesa tenim un nou projecte recent
engegat que es diu ONE SAFETY i que
pretén millorar o modiﬁcar l’actitud
en base a la correcció dels comportaments.
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ARTURO TRUJILLO
Director general
de Chilworth a Espanya
Nosaltres som consultors en seguretat de
procés i d’alguna manera estem emparedats entre les empreses i l’Administració.
No fem necessàriament estudis o fem
projectes dirigits a l’Administració. De fet
els nostres millors clients són els que fan
coses més enllà del que és estrictament
exigible.
La seguretat no es pot garantir en el sentit convencional de la paraula. Una de les
tècniques que tenim a la caixa d’eines és
el que es diu “anàlisi de capes de protecció”. L’anàlisi de capes de protecció respon
a aquella frase que diu que per a què es
produeixi un accident cal que es donin
moltes fallades, i aquesta anàlisi intenta

identiﬁcar quins són aquests fets que han
hagut de fallar i, en el límit, quina és la
probabilitat que fallin i quina és la dependència entre elles. Perquè al ﬁnal, si les
persones no operen correctament en les
instal·lacions i no es disposa de persones
correctament formades o que no hi creuen,
la bona qualitat de les instal·lacions pot
minvar substancialment.
Nosaltres formem part d’una d’aquestes
capes de protecció (la dels estudis de
procés, de les anàlisis de laboratori, de
característiques de perill...). A vegades es
dissenyen instal·lacions sense saber ben
bé quines són les característiques de les
matèries que s’hi manipulen.
I aquí és on entrem nosaltres i companys
d’altres empreses del sector que es dediquen a fer aquest tipus d’estudi més enllà
del que és estrictament i legalment exigible. Perquè un reactor ha de tenir una
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vàlvula de seguretat dissenyada correctament i la normativa ho exigeix així, però
la mateixa normativa no pot entrar en la
casuística inﬁnita de totes les possible reaccions químiques. La indústria sempre
anirà per davant de la regulació perquè
sempre hi haurà una causa més de risc
amb la que no s’hi comptava.
Hi ha d’haver una tècnica, una metodologia i hi ha d’haver un “saber fer” que digui que, més enllà d’allò que ja existeix i
preveu la norma i més enllà de la pràctica
de l’empresa, és necessita algú extern que
s’ho miri amb uns altres ulls. Algú que hagi
vist altres casos similars i que pugui donar
un cop de mà en aquest sentit. Aquesta és
una de les nostres funcions, més enllà de
la pràctica de les empreses.
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Aquest és un extrem. A l’altre extrem
estan l’Administració i les entitats
d’inspecció i control que són les delegades per l’Administració, però entremig hi
ha un graó important i valuós.

MANEL NICOLÁS
Vicesecretari del CETIB
Voldria insistir en el tema del “pre”,
abans de presentar un projecte, malgrat
que ara està reglamentat i en molt casos
no és obligatori, però dóna una garantia
a l’Administració que com a mínim la
persona que ho ha fet disposa de certes
garanties, perquè sinó es poden donar
casos realment lamentables per la persona que rep aquell projecte i se n’adona
que està acceptant un projecte d’un pro-
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fessional que no sap si és o no un tècnic competent, i a més no disposa d’una
assegurança de responsabilitat civil que
el cobreixi. Penso que els col·legis, en
aquest sentit, segueixen fent una tasca
important. Voluntari o no, crec, que cal
que és faci.
En referència als plans d’autoprotecció,
tant el Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya com el d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona hem establert uns
cursos per facilitar-ne la formació ja que
l’Administració ha cregut convenient que
es facin i també tenim un reguitzell de
cursos especíﬁcs perquè el més important
és que el professional estigui en formació
continua i quant millor sigui la formació,
millors seran els seus projectes. El projecte ja s’ha de presentar amb la seguretat
incorporada.
Els francesos segueixen amb un sistema força reglamentista i un sistema de
col·legis que no és com el d’aquí però que
sí que passa per acreditar els seus professionals.
I això demostra que la tendència dels
col·legis és la d’acreditar els professionals perquè la societat vegi que ho són
per la tasca que se’ls encomana. Això no
vol dir que hi hagi tasques que pugui fer
qualsevol, però l’especiﬁcitat cal acreditar-la.
No em vull estendre més perquè els
col·legis tenim una funció especiﬁca, ara,
molt important i el que hem de fer entre
tots és pensar de manera conjunta per solucionar temes dels nostres professionals.
Tenim set col·legis de professionals, però
per ajudar els nostres professionals amb
tasques formatives i informatives perquè
es vegi que, d’alguna manera, arribem a
acords interpretatius de les mateixes normes.

Les normes les fan les empreses i segons
la pressió que hi ha de les empreses a nivell internacional les normes surten d’una
manera o d’una altra. I el que després es
fa, és una transposició del que han dit els
grups de pressió empresarial.
Posem per exemple el cotxe elèctric. Encara no ha sortit la norma que expliqui
com han de ser els endolls, però tant els
cotxes com els endolls ja són al mercat,
per tant, quan surti la norma i les pressions de les grans empreses (americanes,
alemanyes, franceses, etc.), o sigui els
grans grups de pressió empresarial diguin
la seva, s’haurà de veure qui és qui fa més
pressió de tots aquests grups i adaptar les
normes al guanyador. Però també cal tenir
en compte els fabricants de vehicles, és a
dir... que cadascú faci el que pugui.

JORDI SANS
President de la Comissió de
Seguretat del COEIC i funcionari de
la Generalitat
A nivell personal puc dir que els enginyers
en general tampoc estem tocats per cap
vareta màgica ni tenim unes capacitats
superiors ni inferiors a la resta de la
humanitat.
Durant molts anys he estat treballant en
temes de formació i per experiència puc
assegurar que hi ha, en alguns casos, ben
poca correlació entre els coneixements
adquirits entre una titulació inicialment
triada i la gestió i l’exercici d’altres tant
allunyades de la primera com poden ser
les de caire tècnic. És molt difícil que
formacions acadèmiques de base absolutament allunyades d’allò que s’està estudiant puguin arribar a donar la mateixa
taxa. Però tot i que ara tiraré pedres al
nostre terrat, puc dir que res és exclusiu
de ningú i amb esforç i amb una base
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acadèmica apropiada es pot arribar a cotes de professionalitat molt lloables.
Tenen un especial valor, dins la feina de
les comissions en les quals estem estructurant les taules d’interpretació, tant la
TINCI com la TASCOM (d’incendis n’hi
ha més) i una que hem inaugurat recentment que és la d’Interpretació dels PAU,
perquè aquest és un tema que donarà
molt de sí.
I ara, ens podem preguntar què és un
PAU? Hi ha dos extrems. Un és que el
PAU és una eina innovadora i absolutament holística d’anàlisi de risc. Però hi ha
un capítol de l’anàlisi de risc important
que no deixa clar quin és el seu límit.
I l’altre extrem del què és un PAU?,
doncs, és una eina que serveix per a
observar un risc i el puguem valorar i o
mirar de reduir, sempre dins de la prudència, o avisar l’ens competent perquè
ho solucioni.
Ara resulta que l’Administració, en general, amb aquesta liberalització, demana
tanta acreditació professional com es pugui, especialment en el marc de la seguretat.
Si una persona està molt acreditada
s’intueix que la seva responsabilitat serà
la de la suma de cada una de les seves
acreditacions. Se suposa que com més se
sap, més preparat s’està per aportar una
visió més precisa a una instal·lació, però
si es va a fer un PAU, se suposa que es fa
en funció de tal com està la instal·lació,
ara, si mentre es fa la inspecció es troba
alguna cosa que, fora de l’esmentada inspecció també és anòmala, cal dir-ho? Cal
comunicar-ho?, on és el límit “d’inspecció
ocular obligatòria” de comunicar? Fins
quin punt una deducció o una percepció
d’un possible problema esdevé susceptibles de ser comunicat?.
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Jo crec que això és un tema d’interpretació
on l’Administració no jutja i només ens
podrà donar consells i opinions però mai
una garantia jurídica.

MARIA TERESA CAPDEVILA
Vicepresidenta de l’Associació
d’Organismes de Control de
Catalunya (ASOCAT )
La resposta a la pregunta de com es garanteix la seguretat i de com nosaltres
estem presents en aquesta cadena de
valor passa per entendre que els organismes de control en formem part activa i tenim aquella agosarada pretensió
d’arribar a trobar l’equilibri entre el risc
zero i la seguretat total; dues coses totalment impossibles en tot l’entorn d’equips
i instal·lacions industrials.
Els organismes de control som empreses que tenim una base de coneixements
tècnics i disposem de molts enginyers, de
molt variades titulacions, que ens dediquem fonamentalment a l’avaluació de la
conformitat, a la certiﬁcació de proves/
assaig, de controls i d’inspeccions que
ens han de permetre assegurar i garantir que, en les condicions més desfavorables d’ús d’un equip o d’una instal·lació,
les darreres seguretats que hi han estat
projectades o instal·lades, actuaran i ens
evitaran l’incident o l’accident no desitjats.
A Catalunya, actualment, estem vivint
un moment d’evolució molt ferotge, en
què el model de la seguretat industrial
ha evolucionat en aquests darrers gairebé trenta anys, passant del model de les
entitats d’inspecció i control —sota una
modalitat de concessió administrativa i
posteriorment d’habilitació— a un model
d’autorització d’organismes de control i
que, en aquests moments, estem en un
mercat reservat a sis operadors. Però
també és sabut que això, ara mateix, és
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en la fase d’obertura, de liberalització i,
per tant, estem en una situació en què
hi haurà més competència de mercat, de
manera més o menys imminent.

té aquesta percepció, tot i que forma part
de la nostra activitat diària, ens dóna
qualitat de vida, confort en els desplaçaments i “seguretat”.

A ASOCAT tenim grans reptes, reptes importants; i en un moment molt complicat d’entorn de crisi i d’aquesta obertura
de mercat (castigat i a la vegada madur
en molts aspectes), on nosaltres trobem
a faltar qüestions clau que entenem que
és bo que, des de l’IDES, o des d’altres
fòrums es posin en coneixement i que s’hi
pugui treballar conjuntament.

Una qüestió que posem damunt la taula
és en el món de les universitats i en aquest
pla de Bolonya, del qual avui descobrim
que disposa de més de cinc-centes titulacions especíﬁques. El fet que n’hi hagi alguna que presenti matèries especíﬁques
sobre normatives i reglamentacions, no
només espanyoles sinó també europees,
hauria de permetre que puguin sortir tècnics sensibles cap a aquesta vessant professional, no pas que hi arribin per “accident”, sinó per vocació.

ASOCAT, amb aquests reptes, vol impulsar el que s’anomena “la cultura de la seguretat” perquè trobem a faltar molt que
no es treballi en aquest terme. La “cultura de la seguretat” ha de portar a una
societat formada i informada, exigent en
matèria de seguretat i molt més segura,
fet que, molt sovint, trobem a faltar.
Volem insistir en què treballem amb procediments i protocols que estan avaluats,
directament o indirectament per la Generalitat de Catalunya. Treballem intensament en temes informàtics i telemàtics per donar valor afegit a les nostres
actuacions de la mà de les enginyeries
i consultores i de les pròpies empreses
que executen les instal·lacions. Per nosaltres, la nostra feina, tant d’inspecció
de noves instal·lacions com d’inspecció
periòdica, és clau perquè els equips envelleixen amb l’ús i és fonamental garantir que es conserven les condicions
reglamentàries en tot moment, sobretot, en aquells equips o instal·lacions
que són utilitzats a diari i que -moltes
vegades- no hi pensem.
Sovint, posem l’exemple que el mitjà de
transport més utilitzat arreu del món i el
que fa més quilòmetres i que, per tant,
podria comportar més risc per a les persones és l’ascensor. Però gairebé mai se’n

Hem parlat amb professionals de les administracions, d’enginyeries i organismes
de control i amb algun grup de treball dels
col·legis actuals, en relació al fet que hi
hauria d’haver estudis més enfocats als futurs tècnics del món de la inspecció, perquè pensem que és un bon moment per
difondre-ho, sobre tot, perquè les competències ho contemplin i en surti gent formada i competent capaç de poder ser absorbida, tant per les Administracions, com
pels organismes de control, ITV, etc.
Una qüestió que ha sortit al llarg d’aquest
Fòrum és la del control a posteriori, com
a garantia suﬁcient per la seguretat,
i m’agradaria fer un apunt: cap a l’any
1986, quan la Generalitat de Catalunya
va deﬁnir l’aleshores nou model amb les
entitats d’inspecció i control concessionàries (que ara ja és el model dels organismes de control), ja va deixar de banda
l’actitud “ paternalista “ que es tenia amb
els autors de projectes i/o amb els directors facultatius i els va donar força total
a la seva signatura. El que ells signaven
ja no requeria més autorització i anava
endavant. Era després que es feia un control a posteriori, en alguns casos, aleatori, altres al 100%, en funció del seu nivell
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de risc. Aquest model que ens ha ocupat
durant tots aquests anys, gairebé un
quart de segle, ha estat un model d’èxit
que no ens ha comportat problemes i, per
tant, el control a posteriori ha estat suﬁcient i segur. Així que, davant la pregunta, nosaltres entenem que aquest control
a posteriori, en base a l’experiència acumulada, és bo. No oblidem que són enginyers els qui signen, amb titulacions i
competències suﬁcients.
Afegiré la frase d’Albert Einstein, que és
un punt de reﬂexió interessant: “l’home
i la seva seguretat ha de ser la fonamental preocupació en l’avanç tecnològic”.
La nostra fonamental preocupació! No
hem d’oblidar mai, quan estem immersos
en els nostres plànols i equacions, que
l’home i la seva seguretat són la clau”.
Aquestes paraules tenen especial importància, sobretot avui en dia, en què, amb
aquesta evolució arrel de la Directiva de
Serveis i de la Llei que la transposa, i dels
canvis de model, d’alguna manera es pot
donar a entendre a una societat que potser li falta informació, que això de la seguretat industrial (que afecta les llars i
les indústries) és una mercaderia qualsevol, i no és així, perquè no es paga només
amb euros, sinó que afecta la vida, la salut, el confort, l’eﬁciència energètica, la
sostenibilitat... que no tenen preu. Fins i
tot el valor que també transmetrem a les
generacions futures.
Tot això és el que ens preocupa a ASOCAT, en la nostra activitat quotidiana.

JULIO MORENO
Responsable de serveis a clients del
Departament d’Enginyeria de Riscos
de ZURICH
Què fem a ZURICH per garantir la seguretat? Les companyies d’assegurances,
com s’ha dit abans, tenim interès en què
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es garanteixi la seguretat, però és un interès comú amb el client.
Totes les companyies d’assegurances que
som al mercat industrial tenim un departament d’enginyeria. Al que jo pertanyo
està composat per uns 1.000 enginyers (a
Espanya 13) i n’hi ha de tot tipus professionalment parlant (geòlegs, de mines,
forestals) perquè cobrim un camp molt
ampli de clients i de riscos que volem
analitzar per poder assessorar al client.
Quan es parla del Departament
d’Enginyeria sempre es pensa que som
especialistes en incendis. Bàsicament ho
som, però cobrim una gamma molt ampla de riscos i responsabilitat civil tant
d’explotació, com de productes, com professional. Som els asseguradors dels dos
col·legis i tenim especialistes en seguretat
viària laboral i assegurem ﬂotes de vehicles, i assessorem els clients sobre com
millorar i gestionar la seguretat viària
laboral (amb sistemes telemàtics a disposició dels clients per controlar, no només
on són els seus vehicles sinó quin és el
comportament dels conductors). És a dir
tenim un ventall molt ampli de productes en què podem assessorar els clients
de com gestionar un conjunt molt ample
de riscos.
Visitem els nostres clients i els clients
potencials i avaluem una mica les
instal·lacions, l’empresa, l’activitat que
s’hi realitza per informar als nostres
subscriptors de quines són les condicions de l’assegurança (pèrdues màximes i
qualitat del risc) i també per assessorar el
client amb un enfocament molt clar.
Evidentment que no negaré que hi ha un
interès en què el risc sigui el més segur
possible, però també hi ha d’haver un
interès en el client de què el seu negoci
quedi el més garantit possible davant els
riscos a què està exposat.
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Amb això vull dir que el 80% de les PIMES quan pateixen un sinistre important, tot i cobrant de la companyia, no
reprenen la seva activitat. I això a les
companyies no ens interessa. Ens interessen les relacions a llarg termini amb
els clients, que hi hagi escalats de descomptes en funció de la sinistralitat,
però un risc mal controlat que posi en
risc la continuïtat del negoci és un client
que podem perdre, per la qual cosa el
primer interessat en gestionar els seus
riscos ha de ser el propi amo i nosaltres
hem de veure que la balança entre la
productivitat i la seguretat arribi a un
equilibri satisfactoris per a tots.
Com analitzem els riscos de les empreses? Fem una anàlisi general, ens centrem
en la prevenció i en com es gestiona, en
quina és l’activitat i com es controla o
quins riscos hi pot haver. De vegades ens
trobem, sobretot en seguretat viària laboral que per moltes jornades de formació i conscienciació o cursos que donem
als treballadors al ﬁnal la tendència de
la dinàmica de l’activitat de l’empresa indueix a riscos i moltes vegades no existeix
res que els corregeixi. És aquí on podem
assessorar millor al client.
Parlàvem abans de què són els mercats
lliures i regulats. Nosaltres estem en el
mercat lliure. Quan fem una inspecció no
anem amb el reglament a la mà, però el
coneixem. I ens dirigim a instal·lacions
que s’han fet en base a un reglament, i
aleshores, de vegades, entrem en conﬂicte amb els enginyers i els clients perquè
nosaltres diem que la instal·lació es totalment legal, però el nostre criteri és diferent en tant a detalls de construcció tot i

que la normativa no ho exigeixi, segons
el nostre criteri, caldria una protecció millor del risc.
El Reglament és un reglament de mínims legals i ha de fer-se servir en tota
mena d’indústries, des d’un petit taller
metal·lúrgic ﬁns a un gran magatzem robotitzat. Per això, els reglaments es basen en aspectes comuns de totes les empreses que es poden buscar en totes les
situacions (metres quadrats o càrregues
tèrmiques, etc.). Per contra, a Zurich, la
nostra prioritat és garantir la continuïtat
del negoci i des d’aquest punt de vista,
de vegades la solució reglamentaria no
sembla la més correcta. Per exemple, hi
ha empreses que tenen matèries primeres o productes molt sensibles a la calor,
l’aigua, el fum... i a més a més no són
matèries o productes que es pugin reemplaçar fàcilment, perquè no és fàcil fabricar-los o trobar-los al mercat. Aleshores,
en aquestes circumstàncies, encara que el
reglament, basant-se en els metres quadrats o la càrrega tèrmica no ho exigís,
nosaltres recomanem compartimentar o
protegir.
És aquí quan li diem al client que vagi
més enllà del reglament i asseguri el seu
negoci de manera legal i eﬁcaç. Per això
es diu que exigim molt, que potser és cert,
però sempre busquem que els reglaments
—que han millorat les condicions de seguretat amb el temps— siguin els correctes i amb tot això encara creiem que
determinades activitats s’han d’analitzar
amb més profunditat.
Busquem que les empreses no siguin només segures, sinó viables a llarg termini.
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COL·LOQUI
FRANCESC AMER, Moderador
Segurament que amb cinc minuts per
ponència, moltes coses se us hauran quedat al tinter.
A mi, se m’acut una pregunta. Què pensa
fer la Generalitat per garantir la seguretat
d’aquells ediﬁcis que, sense tenir 100 kW,
tenen les instal·lacions molt obsoletes?

FLORENCI HERNÀNDEZ
Ara estem en una fase de desplegament
normatiu. Hi ha un reglament electrotècnic de baixa tensió aprovat per Reial
Decret que és d’aplicació a tot l’estat, i a
la Taula Consultiva de les Instal·lacions
Energètiques de Baixa Tensió volem que
aﬂorin les problemàtiques que no van ser
considerades en el seu moment quan es
va redactar el reglament. A vegades, els
que treballem a l’Administració correm el
perill de pensar només en legislar i fer
moltes normes, però si al ﬁnal no es poden complir no serveixen per res.
Aquest tema ja l’havíem comentat a la
Taula Consultiva i s’ha parlat de treureho en la propera reunió per veure quina
anàlisi se li pot fer i si a nivell català se
li pot trobar alguna sortida. Com també,
per exemple, al tema dels punts de recàrrega del vehicle elèctric. També hi ha
molts interessos al darrera i moltes pressions, però hem d’aconseguir la màxima
seguretat, es tracti de la instal·lació que
es tracti.

MIGUEL SÁNCHEZ, INERCO
Voldria demanar-li al senyor Xavier Cases, que ha comentat una cosa prou in-
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teressant en la qual nosaltres hi estem
treballant, que aprofundeixi una mica
més en l’aspecte de l’actitud. A la nostra
empresa treballem aspectes conductuals
i motivacionals perquè, en empreses
molt sensibles a la seguretat ens adonem
que com més elements de protecció se li
donen al treballador, arriba un punt que
es relaxa i cal anar per altres camins. I
estem treballant en aquests camins.
El senyor de Zurich ha comentat, també, alguna cosa sobre empreses amb més
cultura de la seguretat. Vull saber si dins
el sector de les assegurances es comença
a estudiar i a boniﬁcar, en certa manera, aquest aspecte, perquè pot ser un bon
motor de desenvolupament d’aquesta
iniciativa empresarial.

XAVIER CASES
Efectivament, el tema de l’actitud és fonamental.
El 90% dels accidents estan fonamentats en causes associades a l’actitud de
l’individu i el 10% restant, que està associat a instal·lacions, procediments
o disseny, al ﬁnal ho és per causes de
comportament d’altres individus distints
d’aquells que, potser, estan en fase de
desenvolupament, però són actituds. O
sigui que al ﬁnal l’actitud és l’eix fonamental sobre el que pivoten moltes coses,
com podria ser, per exemple, la qualitat,
però també la prevenció o la seguretat de
manera genèrica com per exemple en els
riscos laborals.
El gran problema de l’actitud és que no és
visualitzable, només visualitzem el comportament, que per altra banda no ha de
ser necessariament expressió de l’actitud,

L’eﬁciència de la seguretat i les competències tècniques

sinó que també pot ser degut a una pressió determinada per generar aquest comportament. Com a exemple podem dir
que una persona que a l’entrar a un vehicle es posa el cinturó de seguretat no és
sempre perquè tingui una actitud segura,
sinó que potser és que ha aconseguit sistematitzar un comportament per pressió
social i, aquest mateix individu, potser
acabi anant a una velocitat excessiva,
també determinada per altres factors.
El que cal aconseguir és la modiﬁcació de
l’actitud i no del comportament. Per a gestionar-ho cal treballar el comportament.
Nosaltres estem treballant a traves de
diferents programes a nivell mundial -ja
que ens ve marcat pels nostre accionista de referència, ENEL- i ho fem a través
d’un programa focalitzat a la modiﬁcació
de l’actitud a partir de comportaments
visualitzables

JULIO MORENO
Si boniﬁquem els comportaments? Sí,
però quan avaluem els riscos busquem
un enfocament de 360 graus, perquè ens
agrada analitzar ﬁns a quin punt hi ha
implicació en la gerència de la seguretat,
ﬁns a quin punt els procediments de treball o els processos de treball són segurs
i ﬁns a quin punt la seguretat és present
dins els procediments de treball, és a dir,
que el treballador entén que ha de treballar de manera segura.
El tema de seguretat viària laboral és
clau. Tenim molt clar que, per què es produeixi un canvi d’actitud permanent en
l’individu, cal una cultura de seguretat
a l’empresa. Si no hi és farem jornades
del que sigui i estem segurs que mentre
durin aquestes campanyes baixaran els
accidents, però quan acabin hi tornarem
a ser.
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Valorem el client en això i, per tant, repercuteix a les primes. Poquet, però hi
repercuteix.

ADOLF DURAN
Jo també voldria parlar sobre aquest
tema. Voldria parlar de la formació. Nosaltres, a la formació n’hi diem entrenament.
En el canvi de comportaments hem dissenyat, després de molta experiència en
dissenys curosos, un model molt més
pràctic i interactiu i de la mateixa manera que entrenem els nostres operadors de
reactors en escenaris a escala real simulant accidents i problemes hem vist que
aquesta experiència l’hem de traslladar a
la resta dels treballadors als quals entrenem els comportaments, perquè les persones que treballen en el nostre entorn
(també els nostres col·laboradors) entrenen en aquests comportaments i actituds
segures, dissenyades per un simulador
de factors humans.
Hem vist que el canvi d’actitud és fonamental i mirem en quines condicions en
escala, un a un, fem treballar equips de
treball pluridisciplinars en les que intervé
l’afecció als procediments en el moment
de la comunicació, en la manera de treballar, en l’acompliment de les normes de seguretat, el paper del supervisor i l’atenció
a les trucades de sala de control.
Això ens està permetent millorar de manera molt més ràpida i ens assegura que
quan es va a planta, aquests processos de
treball són molt més ﬁables en tots els
aspectes.
Aquest darrer any han passat 17.000
persones per aquest simulador i, quant al
nostre ràtio de formació, en les persones
que treballen al sector nuclear, és en la
nostra instal·lació on es dóna més.
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És un altre dels objectius, també, que les
persones que venen a fer les recàrregues
de les nostres plantes, a partir d’aquest
any, passin com a mínim una jornada de
formació en aquest simulador, cosa que
augmentarà la ﬁabilitat d’aquest treball.

MANEL NICOLÁS
Voldria afegir dues coses. Una respecte al
que deia el senyor Cases de com la Generalitat pot recolzar les instal·lacions petites. Jo sé que hi ha una UNE sobre les
instal·lacions domèstiques de baixa tensió,
però que és de tipus voluntari. Al meu entendre, el checklist que s’hi inclou és pràcticament igual que el de la central nuclear,
i dubto que cap instal·lació de domicili
hagi passat mai per aquest test tot i que
la idea és bona perquè allò que es pretén
és que aquestes instal·lacions s’adaptin al
model d’instal·lacions segures.
Però el més probable és que si és de caire
voluntari, no ho faci ningú. Si un tècnic
va a un domicili, li diu a l’amo que li ve a
fer una inspecció exhaustiva, que li clavarà 60 euros i que, una vegada tot inspeccionat li dirà quines coses té malament i
que l’amo mateix les ha de fer arreglar
i a sobre, a càrrec seu, a part del problema de la manca de ﬁabilitat per part
dels usuaris sobre els “professionals” de
tot que passen per les cases, hi afegirem
que, si és un tema voluntari, doncs no es
fa res i punt. La mentalitat del públic en
general no està adaptada a un sentit de
seguretat intrínseca.
Estic d’acord totalment en treballar les
actituds i en la seva formació però no totes les empreses d’Espanya en general i
de Catalunya en particular (el 80% són
PIMES), tot i que seria allò més ideal
i adient, es poden permetre incloure
aquest valor afegit a les seves empreses.
Penso que l’actitud ha de ser tractada,
també a partir de visualitzacions que fa-
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cin que les persones interioritzin el problema, se’l facin seu i acabin pensant que
allò també els pot passar a ells. A vegades
programes molt més senzills i econòmics
poden ser tant o més efectius que alguns
de complexos.

FLORENCI HERNÁNDEZ
També cal parlar de la cultura de la seguretat, com deia la Maria Teresa Capdevila, que cal fomentar entre tots. No
hem de ser només una Administració
burocràtica, amb la capacitat coercitiva
d’inspecció, control i sanció, sinó que
hem de treballar també la cultura de la
seguretat, i més en una situació de crisi
econòmica com l’actual. Per exemple, tot
i que els vehicles d’avui en dia superen
en gran mesura els sistemes de seguretat
dels de fa vint anys, s’està avisant més a
la grua que els darrers anys, i és degut
probablement a que es fa poc manteniment preventiu degut a la crisi. S’estan
retallant costos.
Això també està passant amb el manteniment dels ascensors en les comunitats
de veïns. Bombers de Barcelona va donar
detalls sobre el nombre de sortides que es
fan per tal d’assistir a persones que han
quedat atrapats en ascensors per fallades
mecàniques, i els darrers anys està augmentant de manera signiﬁcativa. Tornem
a trobar-nos amb problemes per manca
de manteniment preventiu.
L’Administració, en base a la seva capacitat, ha de fer una tasca de control important, però cal completar-la amb una tasca
de creació de cultura i de sensibilització,
en col·laboració amb els diferents agents.
També s‘han de tenir presents els riscos
associats a canvis econòmics i socials,
com està passant en les instal·lacions
receptores de gas canalitzat on alguns
usuaris canvien a butà perquè és més
econòmic. A més a més les empreses sub-

ministradores de gas envasat comproven
que, més o menys a partir de la tercera
setmana de cada mes, les vendes cauen
considerablement, i suposen que és per
motius econòmics.
També cal valorar la diferent percepció de la seguretat que tenen els milers
d’immigrants que són al nostre país i que
perceben la seguretat de manera diferent
a la nostra.
S’han de detectar les fonts de nous riscos,
i el riscos associats a la crisi econòmica,
per posar el nostre esforç en què els incidents siguin els mínims possibles.

MARIA TERESA CAPDEVILA
Nosaltres hem detectat que, en realitat,
les asseguradores tenen un paper molt
important en la cadena de generació de
valor en matèria de seguretat i ens estan
ajudant molt, tant en la difusió i arrelament de la cultura de la seguretat com en
tenir molt present la reglamentació i les
obligacions reglamentàries o les inspeccions periòdiques d’equips d’instal·lacions
que els titulars han de dur a terme.
Quan una asseguradora emet o renova
una pòlissa empresarial i s’assegura que
aquells equips o instal·lacions en funcionament dels què disposa l’empresa
han passat les inspeccions periòdiques
reglamentàries per part d’un organisme
de control, no hi ha defectes crítics, etc.,
automàticament està ajudant, en primer
lloc, a aquest arrelament de la “cultura
de la seguretat” de la que parlem i, després, a incrementar la seguretat de tota
una societat i del seu teixit empresarial,
perquè ens estan fent una tasca informativa, formativa i exigent i tant la Generalitat com, en aquest cas ASOCAT a la que
avui represento, ho valorem molt positivament.
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Estic d’acord amb les paraules que s’han
dit sobre que la reglamentació demana un
llistó mínim i molt possiblement els seus
equips tècnics van, ﬁns i tot, molt més enllà, però per nosaltres, l’alçada d’aquest
llistó és clau. És clau que un ascensor que
està en funcionament no tingui problemes i si els té, tot i tenir un manteniment
adient, esperarem que el seu paracaigudes actuï i no haguem de lamentar víctimes ni danys. Aquesta és una de les premisses que tothom, amb un cert nivell, en
el nostre sector, té com a prioritari, però
que la societat desconeix perquè gairebé
ningú sap o és conscient que l’ascensor és
el medi de transport més utilitzat.
Actualment, treballem amb l’Administració, amb la Generalitat de Catalunya, i
també a nivell de Ministeri, en capturar
les necessitats de la societat. Tenim
temes que a vegades no es controlen
i que és clau fer-ho. Per exemple, les
portes de garatge, on no és obligatòria
la inspecció periòdica reglamentària
i que, malauradament, han estat font
d’accidents mortals.
El que perseguim és sensibilitzar sobre
l’existència d’un risc i legislar reglamentàriament per tal de valorar l’estat d’ús i
de manteniment, buscant augmentar la
seguretat. Això porta també a reduir accidents i, en darrera instància, evitar que
les asseguradores hagin de pagar.
Però, el més primordial és aixecar el llistó
de la seguretat de cara a la societat.

ADOLF DURAN
Hi ha una cosa que trobo a faltar. Jo sóc
francòfon de formació i a l’escola em parlaven de seguretat i crec que institucions
com l’IDES i la Generalitat s’haurien de
preocupar a anar a les escoles a explicar
aquestes coses perquè la cultura es fa des
de petits i us demano des d’aquí que us ho
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plantegeu. Nosaltres col·laborem amb algunes escoles i espero que aquesta reﬂexió
us faci pensar en portar-ho a terme.

JORDI GUASCH
Referent a allò que ha dit la senyora Capdevila, penso que no és que no sigui cert,
però en part no ho és. A les pòlisses que
es renoven, es llegeix que la pòlissa serà
efectiva sempre que l’empresa tingui les
llicències que li són d’obligat compliment
per tal de poder exercir l’activitat. Ens
aquests moments i ha moltíssimes empreses que, degut a la Llei 3/98 que va
obligar a adequar l’activitat a la nova llei,
no les tenen i les companyies, pel que
veig, no intervenen en aquest sentit, tot
i que seria un bon ajut, de manera constructiva i positiva, per intentar d’alguna
manera endreçar aquestes coses perquè
nosaltres ens trobem a vegades que hem
de fer de companyia avisant que si no es
compleixen certes coses, la companyia
no cobrirà, i això és veritat, tan com que
algunes companyies els diuen als clients
que l’Ajuntament no dirà res... etc. i
aquesta no és la realitat.

MARIA TERESA CAPDEVILA
Per al·lusions. Abans de celebrar aquest
XV Fòrum de la Seguretat, fa uns dies,
ens vàrem reunir els membres d’aquesta
mesa per avaluar el tema i, sobretot, per
parlar una mica entre nosaltres del que
presentaríem al Fòrum.
A porta tancada i sense micròfons, puc dir
que varem ser un punt més clars i contundents; més crítics. A mi em van dir que no
era així, i que per part de les asseguradores, en general, hi havia molta sensibilitat
i que impulsaven i exigien que les inspeccions estiguessin sempre a dia.
És cert que, potser no totes les companyies asseguradores extremen aquesta

L’eﬁciència de la seguretat i les competències tècniques

gilància (avui tenim a Zurich present que,
a més, és membre protector de l’IDES i
d’aquest Fòrum), però hem de creure que
sí que ho fan. És a dir, tant se val si en les
primeres aﬁrmacions, en la mesa prèvia,
algun comentari fou inapropiat o, ﬁns i
tot, un punt “alegre”. El més important és
que ho deixem aquí al damunt -vull pensar que amb una certa elegància- perquè
d’alguna manera arribi a totes les asseguradores del nostre país que són, juntament
amb l’Administració, un baliu molt important de la cadena pel que fa a la difusió de
temes de seguretat. Aquest és un missatge
molt clar per a tots.
És important perquè, a més de què garantim millor la seguretat, estem aixecant feina per molts col·lectius. Estem
activant temes de feina que avui en dia
són molt necessaris. Estem activant temes des de la legalitat i la reglamentació per enginyeries, consultores, empreses instal·ladores i de manteniment
d’instal·lacions, no només d’ascensors,
sinó també d’electricitat, de clima, de
caldereria... Estem capturant necessitats
que amaguen un risc i, per tant, podem
legislar i regular amb eﬁcàcia el nostre
país, podem formar una societat encara
més segura pel dia de demà.
Per tant, el missatge és clar. Jo aquí, en
aquesta mesa, no m’atreveixo a dir que
Zurich no fa aquestes comprovacions (que segur que les fa sempre) i els
agraeixo. Agraeixo molt aquest matís.
Entono el mea culpa perquè jo pensava
que no es feia bé i que, si ho boniﬁquessin a les seves pòlisses, aniria millor. Però
ja en van aclarir en el seu moment, que
això, ja s’estava fent.

JULIO MORENO
Posar la mà al foc per alguna cosa,
és difícil. Jo els puc explicar quina és
l’experiència de Zurich. Nosaltres som

a un mercat on no som el únics autors
i ens vanagloriem de ser seriosos, com
la majoria de companyies. Els asseguro
que quan vaig a fer una valoració, per
exemple d’incendis, el primer que demano, previ mail, és tota la documentació
reglamentària i les inspeccions i revisions
fetes. A ZuricH ho fem així.
És clar que ho fem a partir d’un nivell i
ho fem allà on els tretze enginyers que
tenim a Espanya poden anar a visitar, donat que no seria possible visitar totes les
pòlisses de Zurich, per tant anem a on hi
ha un cert nivell de risc, i no potser, a una
comunitat de propietaris. A algunes hi
podem enviar un perit a fer una inspecció
i que ens comuniqui com està la cosa.
Jo mateix he passat informes molt negatius d’una empresa, en què el subscriptor ha anul·lat l’empresa per deﬁcitària i
després diuen que l’han “col·locat” a una
altra companyia al·legant que era un x%
més econòmica que la nostra.

FLORENCI HERNÁNDEZ
Lligant amb aquest tema, l’aplicació de
la Directiva de Serveis ens està portant
cap a un sistema molt més anglosaxó.
L’assumpció de responsabilitats en base
a declaracions responsables no es troba
arrelada a la nostra cultura, però ens
agradi o no, anem cap aquí i les companyies d’assegurances tenen un rol a complir, independentment del que estiguin
fent ara, i haurem de parlar sobre com
col·laborar.

FRANCESC AMER
L’únic tema del qual no hem parlat ha
estat la seguretat activa en la protecció
contra incendis, com s’han de fer els controls periòdics, si cal comprovar la funcionalitat de les bombes.... . Ho cito per a
un possible debat en un altre fòrum.
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CLOENDA

IMMA ROS
Coordinadora de
l’Institut d’Estudis de la Seguretat
En nom de l’Institut d’Estudis de la
Seguretat, vull donar-vos les gràcies per
assistir al XV Fòrum de la Seguretat.
Esperem que marxeu contents i que
hagueu gaudit del nostre espai per a la
reﬂexió i el debat.
Una fundació com l’IDES no podria
organitzar un Fòrum d’aquestes característiques sense l’ajuda desinteressada
de moltes persones. Per això, volem
agrair l’assessorament dels membres
del Comitè Tècnic: Pau Gavarró, Jordi
Sans, Rafel Nadal, Miquel Àngel Merino,
Isabel Castillejo i David Jiménez per la
seva tasca, la seva empenta i la seva
generositat.
Volem manifestar el nostre agraïment a
tots els ponents i membres de la taula
rodona. Menció especial es mereixen els
moderadors —Jordi Guasch i Francesc
Amer— que els ha pertocat la tasca difícil

de fer complir amb l’horari i dinamitzar
el debat.
De manera molt especial volem agrair
la conﬁança de la Subdirecció General
de Seguretat Industrial que any rere
any conﬁa en l’Institut d’Estudis de la
Seguretat i patrocina part del Fòrum.
Igualment, hem d’agrair el suport d’ECA
Grupo Bureau Veritas que ha col·laborat
un any més com a empresa compromesa
amb el XV Fòrum. I de PrevenControl i
Zurich, els membres protectors de la
fundació IDES.
Per últim, volem comentar-vos que
els continguts d’aquest Fòrum seran
transcrits i publicats al web de l’IDES
al més aviat possible. Us enviarem un
correu electrònic informant-vos-en.
Ara mateix, la propera tasca de la
Fundació és preparar l’Informe 2012 de
l’Observatori del Risc que es presentarà el
mes de novembre. Tant de bo us tornem
a veure a tots allí. Moltes gràcies.
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