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BENVINGUDA

JOAN RIBÓ
Vicepresident de l’IDES i degà
del Col·legi
d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona
Benvinguts al XVI Fòrum de la Seguretat
que hem titulat “La seguretat en màquines i equips de treball”.
Com a vicepresident de l’Institut d’Estudis
de la Seguretat i degà del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona és un orgull celebrar la setzena edició del Fòrum de la Seguretat a la nostra
seu.
Com molts en sou coneixedors l’Institut
d’Estudis de la Seguretat (IDES) és una
fundació privada que neix el juny de 1998
com iniciativa del Col·legi d’Enginyers
Tècnics de Barcelona (Enginyers BCN)
i del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), com a entitat sense ànim de lucre i com a eina al

servei dels diferents col·lectius professionals, de les empreses i també del conjunt
de la societat per estimular i divulgar,
des d’una perspectiva transdisciplinar, les
problemàtiques socials dintre de l’àmbit
conceptual de la seguretat.
La missió de l’IDES es concreta en augmentar la capacitat social de coneixement, anàlisi, previsió, minimització i
control del risc mitjançant la realització
de serveis, estudis i activitats de promoció, difusió i comunicació. I és important
ressaltar que per realitzar les seves tasques, l’IDES actua d’acord amb els principis bàsics d’independència i professionalitat.
Per tal de poder efectuar de forma efectiva aquesta comesa és necessari conèixer
a fons què és el risc, analitzar-lo, avaluarlo per a diferents casos i plantejar mesures per a la seva previsió, minimització i
control. Com a principi bàsic, l’IDES no
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vol, ni pot, fer aquestes tasques directament sinó mitjançant la dinamització dels
diferents agents socials involucrats en la
gestió del risc: Administració, empreses,
sindicats, institucions, associacions civils,
universitats i la ciutadania en general, de
forma tal que tots ens sentim involucrats,
compartim neguits i inquietuds i s’aportin
coneixements amb l’objectiu comú de millorar la seguretat dins un aspecte, el més
ampli possible.
Per ajudar a treballar i comprendre el
risc, l’IDES organitza cada any una sèrie
d’activitats:
1. La primera és el Fòrum de la Seguretat, que celebrem avui. Concebut com
un espai d’anàlisi i debat dins de l’àmbit
de la seguretat ja que entenem que en
una societat cada cop més complexa,
els problemes no poden ser abordats
amb visions simples, sinó plurals.
2. La segona activitat emblemàtica
de la fundació són els informes de
l’Observatori del Risc que actualment
són dirigits per Josep M. Rovira Vilanova i que tenim previst presentar a
començaments de novembre. Aquest
any estem preparant un informe que
reflexioni al voltant de la prevenció,
l’eficiència i l’economia.
3. Per últim, l’IDES desenvolupa treballs i estudis d’interès general o professional; en els últims anys ens hem anat
especialitzant en temàtiques molt pròpies del nostre sector: incendis, seguretat industrial, emergències, energia,
riscos laborals, i un llarg etcètera...
Si visiteu la nostra web (www.seguretat.org) podreu accedir a gran quantitat
d’informació i estudis rigorosos que estem convençuts que no us decebran.
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Per últim, deixeu-me aprofitar l’avinentesa per acomiadar-me de tothom.
Els càrrecs de president i vicepresident
de l’IDES estan vinculats, estatuàriament,
als de degans dels dos Col·legis -Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya
(COEIC) i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Enginyers
BCN) i així mateix, són rotatoris.
Quant a la presidència, ara li correspon
al degà del COEIC i la vicepresidència al
degà d’aquesta casa CETIB) i cada dos
anys a l’inrevés.
Tal vegada, després de les eleccions celebrades els passats 5 i 6 de juny, va sortir
elegida la candidatura encapçalada per
Miquel Darnés i Cirera, de la qual també
en formo part, però aquest vegada només de forma testimonial com a vocal.
Arofito avui per acomiadar-me del patronat de la fundació, tot manifestant que
ha estat un veritable plaer i honor poderla representar amb Joan Vallvé, el suport
de la resta de patrons i el personal de la
fundació, que malgrat totes les vicissituds -que com a tothom també ens han
afectat- mantenint viva la flama i l’esperit
de la fundació també hem aconseguit un
agermanament dels dos Col·legis que
confio, o millor dit, estic segur, que se
seguirà mantenint pel bé de les nostres
professions i de la enginyeria industrial.
També, juntament amb mi, no vull deixar
d’esmentar el tresorer del Col·legi, Lluís
Latorre, que és també el tresorer de la
fundació i l’interventor del Col·legi, càrrecs també rotatoris i que els passa el
mateix que a nosaltres.
Moltes gràcies per la vostra atenció, us
desitgem una bona jornada i ara passo la
paraula al Sr. Joan Vallvé, president de
l’IDES i degà del COEIC.
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JOAN VALLVÉ
President de l’IDES i degà del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya
En primer lloc vull dir que com a president de l’IDES i degà del COEIC estem
satisfets de poder anar mantenint l’IDES,
tot i que la situació és complicada; ho és
pels nostres col·legis i, conseqüentment,
per l’IDES, que és una aportació dels
nostres col·legis. Hem fet el possible per
mantenir-lo i la veritat és que ens n’hem
sortit.
Avui presentem el Fòrum de la Seguretat
i al novembre presentarem l’Observatori
del Risc. Per tant, en aquest sentit, podem
dir que estem contents del que hem fet.
Hem reduït la dimensió de l’IDES i, fins i
tot, en un dia com avui, us hem hagut de
demanar una contribució per poder tirar
endavant aquests actes. És una cosa que
mai haguéssim fet, però la situació és la
que és i no ens ha de fer vergonya demanar-ho si creiem que d’aquesta manera
podem assegurar la continuïtat d’aquesta
fundació.
D’altra banda, Joan (Ribó) —volia dirho al final però pel teu comentari anterior m’avanço— vull dir-te que ha estat
un plaer poder col·laborar aquests anys,
comptar amb la teva persona, i ha estat
també una gran satisfacció poder continuar aquest Institut d’Estudis de la Seguretat que van crear uns degans anteriors
a nosaltres, però que durant el nostre deganat hem pogut mantenir.
Tu ara ens deixes, jo ho faré cap a finals
d’any i estem contents de deixar l’IDES
viu i amb possibilitats de seguir fent allò
que té com a missió: contribuir en un
tema tant important com la seguretat,
aprofundir els coneixements que en tenim, i al mateix temps, establir un mecanisme de cooperació i de col·laboració
dels dos col·legis que penso que hem de

fer el possible per mantenir i tirar endavant.
No sabem quin serà el futur de les nostres institucions, però és clar que uns i
altres tenim uns reptes comuns al davant
i que si actuem conjuntament ens en sortirem molt més bé que si cadascú tira per
la seva banda o ens fem la competència,
que en cap cas seria ni beneficiosa per
a nosaltres ni per a la societat a la qual
hem de servir.
Aquest any la fundació ha posat el seu
focus d’atenció del Fòrum, en la seguretat en màquines i equips de treball. Tot i
que ja fa temps de l’aparició del Reial Decret 1215/97, de disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització
dels equips de treball, les estadístiques
sobre accidents de treball, ens posen de
manifest, any rere any, que una part de
les màquines instal·lades i utilitzades a
Catalunya no s’adequa a les exigències.
A grans trets es detecta una doble problemàtica:
1. Maquinària i equips anteriors al RD
1215/1997. Actualment, el parc de
maquinària s’està envellint i compta
amb un important gruix de màquines
anteriors al 1997 que no han estat adequades a les obligacions que marca el
RD 1215/97.
2. Màquines que disposen del marcatge CE però que incompleixen el RD
1215/97, bé perquè són anterior o perquè han estat modificades i adaptades
i no s’ha contemplat mantenir els criteris de seguretat que requeria.
El XVI Fòrum de la Seguretat vol analitzar l’estat de la qüestió del parc de màquines i equips de treball del nostre país
i valorar els setze anys d’aplicació del RD
1215/1997; com sempre, es proposa una
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anàlisi amb tots els agents implicats (administracions, col·legis professionals, associacions empresarials, empresaris, fabricants, etc.) 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.

Volem agrair a les persones que ens heu fet
alguna donació per poder tirar endavant
les activitats de l’IDES. Són temps difícils;
per això se’ns va acudir que la fórmula de
la donació podia ser còmoda i almenys suficient per cobrir les despeses directes que
suposa organitzar aquesta activitat.

Per assolir aquests objectius, vam estructurar el Fòrum en dos blocs:

Només cal veure aquesta sala per comprovar que les anàlisis que fem des de la fundació, el nivell dels ponents, l’enfocament
que es dóna motiva una alta assistència.
Espero que gaudeixin del Fòrum, que els
continguts de les ponències els siguin
interessants i que en puguin sortir unes
conclusions útils.

1. Una primera part en què tindrem
unes reflexions sobre la actual situació i
tindrem un conjunt de ponents que exposaran una sèrie de temes relatius a la
seguretat de les màquines i les responsabilitats de la seva utilització. Aquests
col·loquis seran moderats pels senyors
Amer i Guasch.
2. Una segona part amb una taula rodona que incentivi el debat i ens expliqui
diferents experiències sobre l’estat de la
qüestió per persones que estan participant directament en aquest àmbit. La
manera de organitzar aquest acte pot
ser positiu.
Voldria, agrair també al senyor Jordi
Miró, director general de Relacions Laborals, que avui ens acompanyi i dir-li que
saludi de part nostra al secretari Ramon
Bonastre i que entenem que li surtin imprevistos que no li permetin assistir a tots
els actes. Faci-li arribar el nostre suport i
la nostra salutació més cordial.
També vull aprofitar per agrair als ponents la seva participació, i la confiança
i la generositat dels membres protectors
de l’IDES: Prevencontrol i Zurich que
també fan possible que puguem tirar endavant aquest Fòrum de la Seguretat.
Estem satisfets de poder-lo tirar endavant i ho estem de què l’IDES tingui en
aquests moments continuïtat i que la pugui tenir en el futur.
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Moltes gràcies per venir.

JORDI MIRÓ
Director general de Relacions Laborals
i Qualitat en el Treball (Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya)
Presidents, senyores i senyors, bon dia,
en nom del departament d’Empresa i
Ocupació.
Moltes gràcies per convidar-nos a aquest
acte que és un acte en el que jo, personalment, m’hi sento còmode perquè per
raons personals i per altres activitats
tinc una estreta relació amb el Col·legi
d’Enginyers Industrials.
També, perquè es una trobada en què
hi passa una cosa molt important —que
no passa sovint a casa nostra— i és que,
enlloc de què cadascú tingui i faci la
seva pròpia “capelleta”, aquí, s’aprofita
l’ocasió per fer una trobada en comú on
la suma d’esforços dóna com a resultat
una feina ben feta i una sala tant plena
com la que tenim avui, amb persones disposades a participar en els temes que es
tractaran aquest matí.
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Inicialment, havia d’assistir a aquesta
taula el Sr. Ramon Bonastre, secretari
d’Ocupació i Relacions Laborals, tal com
s’ha explicat fa un moment, però no ha
estat possible i m’ha proposat que jo el
substituís, oportunitat que li agraeixo.
Encara que sóc llicenciat en dret, i no pas
enginyer, també m’agraden les coses endreçades i seré breu per no interferir en
els horaris del programa.
M’agradaria, però, fer un parell de referències.
El Sr. Bonastre no ha pogut venir per diferents raons que van molt associades a
la hiperactivitat que tenim en el Departament i, sobretot, en el l’àmbit de relacions laborals, durant els últims mesos.
Jo només en fa tres que m’he incorporat
a aquesta Direcció General (fins ara era
el director general del Diari Oficial de la
Generalitat) i ha estat per a mi un canvi
de ritme força notable.
M’agradaria fer dues pinzellades, aprofitant que sóc aquí, per situar-vos una
mica dins els paràmetres d’allò que ens
passa el l’àmbit de les relacions laborals
(aprofito per dir que ens acompanya avui
el Director de Serveis Territorials del Departament d’Empresa, Sr. Eliseu Oriol,
que coneix tot això, encara molt millor
que jo) ja que des de la reforma laboral
del 2012 han canviat uns quants paràmetres del que fins ara eren les relacions
laborals tal com es coneixien, i això ens
ha complicat força l’agenda.
Un tema en el que ens ha canviat el paradigma que teníem fins ara, és en el de la
ultraactivitat dels convenis.
Fins ara, quan un conveni caducava, seguia vigent d’una o altra manera amb
discrepàncies o no; però a partir d’ara
—concretament a partir del dia 8 de ju-

liol— aquells convenis que no hagin estat
renovats perdran la seva vigència i desapareixeran del món jurídic.
De tot això, no se sap encara ben bé quines
en seran les conseqüències, però, lògicament, comportaran una dinàmica general
de negociació, de convenis a corre-cuita
amb una acceleració de processos negociadors que estaven en marxa i que també
ens ha implicat, en molts casos, per fer la
mediació d’intervenció —com administració laboral— en la negociació d’aquests
convenis que no volen veure finalitzada la
seva ultraactivitat el dia 8.
D’altra banda, el canvi de normativa (pel
que fa als expedients de regulació), allà
on l’Administració, fins ara, tenia un paper de règim previ d’autorització administrativa dels expedients ha desaparegut.
Els expedients es poden aplicar com a resultat de la decisió de l’empresa després
d’un període de consultes amb els treballadors, i això, ha potenciat el rol de mediació de l’Administració, i és per això que
ens ho mirem amb una certa distància,
però també ens impliquem molt quan les
parts ens ho demanen. Hem col·laborat
en què aquests expedients arribin a bon
port i que siguin expedients objecte d’un
acord entre les parts.
Tot això ens porta a una dinàmica molt
intensa, i a més, hem d’afegir-hi la renovació de l’acord estratègic que està en
l’agenda del govern o en la que estem
treballant intensament amb els agents
socials per poder tirar endavant.
La col·laboració entre el Departament i
els Col·legis, en aquest entorn de l’IDES
és una col·laboració que ve de lluny,
que ja porta uns quants anys i que es
manifesta en els diferents àmbits com
l’Observatori del Risc o el Fòrum de la
Seguretat, en alguns informes en l’àmbit
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de la construcció (que vam encarregar al
seu dia, anys 2008-2009) i que han estat
uns documents de referència en el sector
durant aquests anys i, per tant, del que
es tracta, és de poder continuar junts en
aquest camí.
La jornada d’avui fa referència a una temàtica concreta sobre la qual nosaltres
també hi tenim, a la pagina web, unes
quantes preguntes freqüents penjades
que poden consultar a l’acabar la sessió i
que pensem que són d’utilitat per aclarir
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dubtes que puguin sorgir de la jornada
d’aquest matí.
Ja només em resta agrair novament la invitació. Tot i que estava previst que me
n’havia d’anar tan bon punt acabés la
meva ponència, em quedaré una estona
a escoltar les properes intervencions. Espero que sigui un matí intens i profitós de
treball conjunt.
Moltes gràcies.
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Balanç dels setze
anys del Reial
Decret 1215/1997
Jordi Martínez
Enginyer tècnic industrial i coordinador en matèria de seguretat i
salut laboral. Inspecció de Treball de Catalunya.
Enginyer Tècnic Industrial per l’Escola Tècnica Industrial de Barcelona i llicenciat en Geografia i
Història per la Universitat de Barcelona, després de treballar al departament tècnic de CECSA,
s’incorporà a l’Administració Pública vinculant-se al món dels riscos laborals i desenvolupant
funcions relacionades en seguretat i salut.
Va formar part, com a president, del grup de treball sobre accidents de treball i malalties
professionals creat per la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a Madrid.
Ha estat el director del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona durant 15 anys i en
l’actualitat, és el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut Laboral de la Inspecció de Treball
de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació.
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Balanç dels setze anys del Reial Decret
1215/1997
JORDI MARTÍNEZ
Bon dia.
En primer lloc vull agrair a l’IDES
l’oportunitat que m’ha donat de poder estar en un fòrum tant important i amb tant
d’èxit com aquest, i ho faig en nom propi, però també en nom del Departament
d’Empresa i Ocupació (DEMO) i de la
Inspecció de Treball de Catalunya (ITC)
que, com suposo que tothom ja sap, va
ser transferida en la matèria laboral a la
Generalitat de Catalunya l’any 2010.
El títol d’aquesta intervenció és: “Balanç
de 16 anys”, però podria ser balanç de
113, 120 o dels anys que vulgueu perquè
realment, és un tema problemàtic que
continua vigent.
Mentre estudiàvem amb l’IDES quin podria ser el motiu d’aquest XVI Fòrum, al
parlar del tema de màquines i equips de
treball, semblava que inicialment en passàvem una mica per sobre, ja que es pot
arribar a pensar que amb una regulació
tant important com la que tracta les màquines i els equips de treball (en tant a
seguretat) és un tema que ja rutlla sol.
En canvi, la realitat és una altra i així espero transmetre-ho mitjançant unes dades que aportaré, i amb les explicacions
posteriors dels meus companys de manera que entre tots encarrilem una mica la
resposta.
De fet la meva presentació ja comença
amb una pregunta: Són les màquines i
els equips de treball, avui en dia, un problema de seguretat i salut laboral?

Doncs bé, jo no tinc la resposta definitiva, ni la té la Inspecció, ni la tenim al
Departament d’Empresa i Ocupació; però
penso que, com us deia, amb algunes de
les dades que aportarem cadascun de nosaltres, tothom se’n pot fer una idea.
Estem parlant de màquines i equips de
treball i, respecte a aquests dos conceptes, voldria fer una primera aproximació
i/o apreciació del que legalment s’entén
per una cosa i per altra.
En una primera reflexió, si anem a buscar quin és el concepte “màquina”, ens
trobem que es defineix com un conjunt
de parts o components vinculats, en què
un d’ells és mòbil i que aquest moviment
s’obté d’una energia diferent de la humana o de l’animal.
Als equips de treball, veiem que, normativament, se’ls defineix com: qualsevol màquina, aparell, instrument o
instal·lació utilitzats en un treball. Per
tant, la definició de màquina està inclosa
dins de la d’equips de treball i per això
la podríem considerar com un subconjunt d’aquests. Segurament que és una
de les parts més importants dels equips
de treball, però no deixa de ser-ne una
part i, des del nostre punt de vista sobre
seguretat i salut laboral hem de parlar
sempre “d’equips de treball” i no tant de
“màquines”.
Cada una per separat té la seva pròpia
normativa. Vull apuntar-ho, només, perquè no és el que em toca, però com que
aquesta doble dualitat (comercialització/
utilització) és un tema vigent en les em-
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preses, en el mercat, sovint se’n fa servir
una per treure-li ferro a l’altre, però no
entraré en detalls perquè penso que no
tinc prou temps i perquè hi ha experts
molt més qualificats a la taula i en la segona part per poder parlar-ne.
La comercialització de màquines, per a la
posada en el mercat, està regulada per
unes directives que després de diversos
canvis, pel que fa a la legislació espanyola, ens hem de remetre al RD 1644/2008.
Aquí hi ha tota una sèrie de qüestions
que finalment desemboquen en el mercat
amb el famós “marcatge CE”; si té la CE
és vàlid, i si no la té, no.
Des del punt de vista del Departament
d’Empresa i Ocupació, des del punt de
vista de la Inspecció de Treball de Catalunya, en allò que ens referim i treballem
és bàsicament en el RD 1215 que també
va ser modificat al 2004 per una directiva i un Reial Decret i, per tant, el nostre
àmbit d’actuació, des de l’Administració
Laboral, és l’RD 1215 del 1997 modificat
en l’últim RD 2177/2004, que en parla
i que té dos annexos; un de característiques dels equips de treball. A priori
aquestes característiques que diu l’annex
1 haurien de ser totalment connivents
en allò que diu l’RD de comercialització,
tot i que veiem després que no sempre és
així, i la nostra realitat, i ja m’avanço a la
resposta, és que aquesta garantia del CE
no sempre assegura que aquella màquina
o equip de treball no comporti riscos per
els treballadors que l’utilitzin.
Insisteixo en que és aquest, el tema
d’utilització del que jo parlaré.
Deia al començament, que el balanç podria ser de 113, de 120 o dels anys que
sigui perquè, malgrat les excuses que, de
vegades, ens trobem en el nostre dia a
dia, la problemàtica en equips de treball,
si més no, en màquines, no és una qüestió
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d’abans d’ahir. Ens podem remuntar a la
primera llei d’accidents —la famosa Llei
Dato— en la que, a partir de la seva publicació, es va confeccionar un catàleg de
mecanismes preventius i, com a mínim,
en els conceptes de tallers, fàbriques i pedreres, hi havia tota una exposició i tractat de com havien de ser les màquines
que en aquell moment s’hi utilitzaven.
Per tant, aquí ja tenim un referent, diferent i llunyà del que tenim avui en dia,
però amb el 1215 o el 1644, no comencem de zero. Tenim una història que no
hem d’oblidar.
Hi ha uns cartells (que segur que heu
vist alguna vegada perquè els hem mostrat a tot arreu) que són de quan es va
fer l’exposició de Barcelona a l’Avinguda
de la Llum, en plena república, a l’any
1936, que recollia cartells de previsió (en
aquells moments no se’n deia prevenció)
d’arreu del món.
Amb això tenim en exemple de què, en els
anys 15, 20, 30, etc. en quant a equips de
treball i en màquines ja era una realitat
que hi havia una incidència negativa en la
seguretat i la salut dels treballadors. Per
tant, no podem al·legar ignorància (per
la serra de disc, encara avui, s’amputen
mans i dits) i no serà pas perquè no se
sàpiga el que s’ha de fer, perquè ja disposem de recursos i coneixements. És a
dir, pel que fa a la pràctica no tenim un
problema de desconeixement —al menys
pel que fa a equips de treball en les màquines—, sinó un problema d’aplicació.
Desprès de la Llei del Catàleg de Mecanismes, la realitat és que al llarg dels
anys hi ha hagut reglamentació (una més
encertada que l’altre), en tant a equips
de treball, d’instal·lacions, etc.
Destaquem la del Reglament General de
Seguretat i Higiene el Treball de l’any 40
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que ja s’aproxima força al que avui en
dia tenim. Ja era un bon reglament, en
aquell moment, des del punt de vista de
màquines.
Pel que fa al tema de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene, en quant a
prevenció, era una bona ordenança, en
aquell moment. Era molt avançada, i tant
és així que, almenys, dedicava 4 capítols
sencers a equips de treball.
A l’any 1971, quan va entrar en vigor
l’Ordenança, ja va quedar molt regulat
tot això de les condicions de seguretat de
les màquines i equips de treball, i si les
empreses ho haguessin seguit, ara no tindríem un problema de màquina vella, de
màquina que no compleix, etc.
Per tant amb aquest exemple podem
veure com n’és de vell i de conegut,
aquest problema.
Què podem fer per acabar de constatar,
almenys al meu entendre, que això continua sent un problema?
El cert és que no tenim gaire dades i
les que tenim estan agafades una mica
d’aquí i d’allà, però prenent les dades
d’accidents de l’anuari del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social dels últims
cinc anys, quan fa referència a màquines fixes i portàtils, ens mostra que, per
exemple, en el camp de lleus i mortals, el
percentatge que aquestes màquines fixes
i portàtils tenen en l’accidentalitat en els
5 últims anys és d’un 10,3% l’any 2011,
en els accidents greus i d’un 8’5% dels
mortals (figura 1).
Si aquesta estadística la sumem i l’elevem
a equips de treball, (tot el que comprem,
incloses les màquines) els percentatges
pugen de bon tros i ens trobem que el
17,2% dels accidents greus a Espanya
han estat causats perquè hi ha intervin-

gut un equip de treball, i al 15,8% dels
mortals també. Per tant, poca broma. El
tema d’equips de treball, de màquines,
referit només al tema d’accidentalitat té
un pes, al meu entendre, absolutament
important.
Aporto una nota evolutiva de cinc anys
en la que, agafant les memòries de la
Inspecció de Treball general de tota
España (ITSS), publicades dels 4 últims
anys, ens trobem que, per exemple,
actuacions de la Inspecció relacionades
amb equips de treball, han suposat al
llarg d’aquests anys sobre el 5,5% de la
seves actuacions. Actuen sobre màquines
i equips de treball en un 5.5%, però si ens
fixem en el resultat de tot això (el que es
deriva d’aquesta actuació: requeriments,
actes, recàrrecs, etc,) s’incrementa en un
9,56%, en el cas del 2011. Tot això vol
dir que se’n deriven resultats, i quan se’n
deriven resultats és perquè el que s’ha
vist no està bé i cal fer-hi alguna cosa,
com aixecar acta d’infracció.
Una de les dades referides a l’activitat de
la Inspecció de Treball de Catalunya de
2012, amb la qual també intentem veure
aquest fil conductor al que us estic portant sobre la importància dels equips de
treball respecte a la seguretat i la salut en
el treball avui dia a les nostres empreses,
és com veureu que, al 2012, en els requeriments fets per la Inspecció de Treball
de Catalunya, les que s’emporten el percentatge més gran (21’6%) són les condicions de seguretat en els llocs de treball
(plataformes, obres, etc). Requerim a les
empreses en un 17,4% dels casos en temes relacionats amb equips de treball o
en equips de màquines. L’actuació de la
Inspecció pot ser, primer un requeriment
i després la comprovació o directament,
en funció de la situació que trobem, proposar acta d’infracció.
Quan parlem d’infraccions (que pot ser
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Figura 1. Accidents de treball. Agent material: màquines fixes i portàtils

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
que hi hagi hagut un requeriment previ
sense complir), s’inverteixen les dades i
ja passem a parlar del 24,1% en el que
les nostres propostes d’infracció ja estan
relacionades amb màquines i equips
de treball, per tant, el concepte de
condicions de treball ja ha passat a segon
terme i per últim quan parlem de recàrrec
de prestacions (la possibilitat que hi ha
en cas d’accidents) ens trobem davant un
tema absolutament important.
Durant una època —des què es va instaurar la figura del tècnic habilitat fins
que fa dos anys vam passar a formar
part de la Inspecció de Treball de Catalunya— els tècnics habilitats residien en
el Centres de Seguretat i Salut Laboral,
i en la meva època de director del centre de Barcelona portàvem tot el tema
de l’estadística dels tècnics habilitats
d’aquell moment.
L’activitat que varem portar eren les tipologies de riscos de les propostes que vam fer
(ja no parlo de requeriments) en un 39%
del que era el tècnic habilitat a Barcelo-
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na, és a dir, les propostes als inspectors
perquè fessin acta d’infracció relacionada
amb equips de treball, era d’un 39%.
Per acabar aquesta recerca de dades que
vaig fer per poder-les-hi portar avui, vaig
trobar aquest estudi que va fer el Centre
Nacional de Verificació de Maquinària de
l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene
en el Treball, en què, en el 2010 va fer
l’anàlisi d’una sèrie de màquines/equips
de treball, molt important per tractar-se
del més aproximat que podem trobar en
les empreses, a banda de les que cada
organització podem tenir per la nostra
feina.
Es va fer un estudi sobre unes 13.286 màquines, de les quals, la gran majoria eren
de màquines i equips de treball de metall,
n’hi havia també una part d’unes 2.575
de màquines de fusta i una tercera part
(1.236) de carretons elevadors.
Veureu que les aportacions que se’n fa comencen a ser importants.
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Figura 2. Màquines i equips de treball. Percentatge sobre el total

Font: Memòries anuals de la ITSS

Es va fer una divisió entre màquines que
eren d’abans del l’1 de gener de 1995, i
les adquirides posteriorment a aquesta
època, o sigui que, en teoria, des que va
entrar plenament en vigor el RD1435/92
ja havien de tenir certes característiques.

Si el que mirem a l’enquesta és l’existència
del manual d’ús, (absolutament necessari)
en el cas de les màquines de segona ma el
44% no en disposa, per la qual cosa, tant
els recanvis, com el manteniment, etc, són
absolutament inexistents.

Al 2010, a Espanya, de màquines anteriors a l’1.1.95 que s’haguessin adequat
al 1215 (fixeu-vos que parlem de l’any
2010 i que des del 97, amb el 1215 ja
podrien haver fet més coses al respecte)
només se’n van trobar un 70%.

Aquestes xifres, extrapolades a màquines
posteriors al 1995, denoten una lleu millora, però encara no la suficient.

Si fem la lectura de les màquines adquirides de segona mà, hi trobem una característica pròpia de les crisis (va passar als
vuitanta i torna a passar ara), i és el fet que
quan es comencen a tancar empreses, i per
una qüestió de supervivència alguns treballadors sortints s’associen i s’estableixen
pel seu compte i compren maquinària de
segona mà “per anar tirant”.

En teoria, a partir d’aquesta data
qualsevol màquina que es comprés en el
mercat hauria de tenir el marcatge CE
de conformitat. Són xifres més bones, el
96,2% d’aquestes màquines disposava del
marcatge CE, però si la màquina s’havia
adquirit a posteriori aquest percentatge
baixava al 76,6%.
Això pel que fa a màquines de metall, que
si busquem màquines de fusta les xifres
encara són una mica pitjors: les anteriors,
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Figura 3. Màquines anteriors a l’1 de gener de 1995

Font: Estudi del Centre Nacional de Verificació de Maquinària de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
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Figura 4. Metall. Màquines posteriors al 31 de desembre de 1994

Font: Estudi del Centre Nacional de Verificació de Maquinària de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
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un 77%, en manual d’ús, les xifres encara
davallen més i pel que fa a màquines posteriors a l’1.01.1995, les xifres, aquí, són
una mica inferiors.
I quan arribem a l’últim apartat—els carretons— ens trobem més o menys amb les
mateixes característiques. Per tant, continuem tenint un problema de compliments
i de normativa. En els posteriors al marcatge CE és menor, fins i tot en les noves.
Amb aquest repàs torno a la primera pregunta: Són les màquines i els equips de
treball un problema de seguretat i salut?
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Doncs us dic que sí, que continua sent un
problema i sense resoldre i més en aquests
moments de crisi que el que més preocupa
a la gent és poder tirar endavant i que no
se’ls atabali amb segons quines coses.
Així tenim, doncs, un problema important.
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El context normatiu.
Quina és la
situació i què hi
haurà de nou?
Teresa Abella
Enginyera tècnica industrial i directora d’Infocentre del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya
Enginyera tècnica química, té formació addicional en el camp de la documentació i està
especialitzada en l’àmbit de la normativa i la gestió de continguts digitals.
Actualment és la responsable d’Infocentre de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
i anteriorment fou responsable del Servei d’Informació Empresarial de l’Institut Català de
Tecnologia i consultora dels estudis d’informació i documentació de la UOC.
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El context normatiu. Quina és la
situació actual i què hi haurà de nou?
TERESA ABELLA
En primer lloc agrair a l’IDES l’oportunitat
de participar en aquest Fòrum, en el que
espero que trobeu interessant la meva
exposició.
Serà una exposició introductòria que
pretén centrar quin és el marc normatiu i
que els meus companys desenvoluparan
en diverses especificitats.
Seguidament parlarem dels protagonistes
d’aquesta jornada: el decret 1215, del qual
ja se n’ha fet una petita introducció sobre
quina és la seva situació actual, i el decret
1644/2008 que regula el marcatge CE.
En la meva exposició veurem la complementarietat d’aquestes dues branques de
legislació.
Em remuntaré, encara que no massa, a
quin és l’origen d’aquestes disposicions
que parteixen, bàsicament, dels anys
vuitanta, quan la UE dins la seva política
anomenada “de nou enfocament”, pel què
fa al marcatge CE, va decidir harmonitzar
la legislació amb la idea, per una banda,
de garantir la seguretat dels equips que es
comercialitzaven al mercat europeu, i per
altra, la lliure circulació de mercaderies
per avançar en el seu mercat interior que
és un dels principals objectius de la UE.
Això també va derivar en una segona fase,
“l’enfocament global”, que va avançar en
aquesta harmonització des del punt de
vista dels mòduls que havien d’avaluar
les empreses a l’hora de garantir aquesta
seguretat dels equips que es posaven al
mercat.

En paral·lel al decret 1215 es parteix
d’una resolució de l’any 87 de seguretat
i salut en el treball que es coneix com la
directiva marc que també desenvolupava
tot el que era la seguretat i la salut en els
estats membres.
Si avancem una mica més en com s’ha
anat transformat tot això, fins arribar
als decrets d’avui en dia, veurem que
pel marcatge CE, a partir de la Directiva
del l’any 89 (que és la primera que es va
publicar de marcatge CE), s’han produït
una sèrie de modificacions, bàsicament,
per incorporar els equips elevadors i per
aclarir millor tot el que era la definició
de màquines; és a dir, la paraula “màquines” és molt extensa i la principal casuística que es va donar en el moment que
es va publicar aquesta directiva va ser
aclarir, exactament, què era una màquina, què no era, si en un ambient de riscos
elèctrics també era una màquina... És a
dir, tota una casuística que va derivar en
què les directives subsegüents anessin a
clarificar aquest concepte i quina directiva s’aplicava en cada cas.
Aquests eren els problemes que es van
donar en el moment de la implementació
d’aquesta directiva.
I així, ens trobem ja al 2006 que és la darrera
directiva que es tracta, bàsicament, d’una
refosa de les directives anteriors, que no
aporta canvis substancials perquè el que
ha fet ha estat unificar en un sol text allò
que es va modificar anteriorment.
I d’aquí ja tenim l’origen del Decret
1694/2008.
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Voldria fer un esment sobre que
l’acompliment de les directives de marcatge CE descansen sobre les normes
harmonitzades. No n’hi ha prou en llegir
el que diu el RD 1644 sinó que, evidentment, pel fabricant de màquines és molt
important conèixer i aplicar el que diu la
seva norma harmonitzada. I aquí si que
veiem que aquest comunicats de normes
es modifiquen molt més sovint que el
que és la Directiva (cada 5 o 6 mesos en
funció de l’evolució). Van sortint normes
harmonitzades de màquines per aquell
fabricant que està posant aquestes màquines al mercat
Ens trobem davant una normativa viva
que continua evolucionant contínuament en funció de com evoluciona la
tecnologia.
Si ens remetem al 1215, que tal com hem
comentat abans, parteix de la Directiva
Marc de l’any 87, podríem dir que ha
tingut menys modificacions. La principal
va ser incorporar els treballs en alçada
i que ha derivat en aquesta modificació
del 2004 per incorporar l’última directiva que també incorporava els treballs en
alçada. És una legislació més estable i la
que menys s’ha modificat en el temps i
que ens deriva a aquest decret del 97.
En el seu origen, veurem que totes dues
directives són de l’any 89 i ja van sortir amb la idea que la de marcatge CE
s’apliqués a les màquines noves i la del
89/685 s’apliqués a les anomenades “antigues,” per garantir un mínim nivell de
seguretat en els estats membres.
Estaríem parlant, per una banda, de màquines amb la definició més àmplia que
s’ha donat en la darrera directiva i aquí
ja entraríem en màquines, components i
accessoris, accessoris d’elevació (els diferents que s’han anat incorporant, fins i tot
les modificacions relatives als ascensors)
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i també tindrem una definició de màquines noves i màquines noves i existents.
Aquesta apreciació és interessant perquè
el marcatge CE no es limita a una màquina concreta sinó a un conjunt de màquines que, de manera solidària, fan una
acció comuna. Com que ja no estaríem
parlant d’una sola instal·lació sinó de la
d’un conjunt de màquines, caldria mirar
què s’hauria de fer i en quins casos, quan
a un conjunt de màquines noves se li incorpora alguna màquina antiga, ja que la
guia d’aplicació d’aquesta directiva, (que
és una guia que té 400 pàgines i, per
tant, ja ens dóna una idea de la dificultat i la complexitat d’aplicar el marcatge
CE), dedica tot un apartat a estudiar la
diferent casuística quan es té un conjunt
de màquines noves i se n’incorpora una
d’antiga que forma part d’un modificació
que volem fer: hem de marcar l’antiga, la
nova...? No arribem a instal·lació, però si
allò que el marcatge CE entén per màquina en sentit ampli i, per tant, també està
subjecte al que diuen les obligacions del
marcatge CE.
Aquestes modificacions s’han anat introduint a mesura que s’anava avançant en
l’aplicació de la directiva del marcatge
CE, sobre tot, per aclarir els dubtes que
sorgien en la seva aplicació.
Per contra, pel que fa a equips de treball estaríem parlant d’un conjunt més
ampli; parlaríem de màquines, igualment, però hi incorporaríem altres aparells i instruments i, sobretot, el concepte
“instal·lació”. Es tracta d’una dimensió
més gran que la pròpia que especifica la
Directiva de màquines, i utilitzada en el
treball. Aquesta és una altra de les apreciacions que hem de tenir en compte.
Cal considerar, també, que pot ser que la
Directiva de màquines que principalment
aplica a equips que s’utilitzen en l’entorn
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professional, en alguns casos es podria
aplicar en un entorn domèstic o de bricolatge ja que, a vegades, la Directiva de la
màquina no és exclusiva de l’entorn professional. Dependrà del tipus de risc que
estiguem valorant.
Passem a parlar de a qui obliga. Aquestes dues línies tenen uns agents als quals
s’obliga a un requisits.
En primer lloc la 1644, marcatge CE.
Aquí, el principal subjecte d’obligacions
és aquell agent que fabrica la màquina;
l’equip subjecta al marcatge CE. I en
aquest punt comentarem la diferència
que hi ha a la definició de fabricant que
fa el marcatge CE.
La descripció de fabricant de marcatge CE
és aquell agent que comercialitza i posa
en el mercat un equip o màquina amb el
seu nom. És a dir, no és necessari que sigui l’agent que l’hagi fabricat, sinó senzillament, el que posa la marca en l’equip i
que, per això, immediatament es converteix en fabricant i cap a ell es deriven les
obligacions que estableix el marcatge CE.
Cal tenir en compte, també, quan parlem
de posada en servei, que no s’acaba a la
comercialització, sinó que s’acaba en la
posada en servei, per tant si una empresa fabrica una màquina per ús propi, automàticament es converteix en fabricant
a tots els afectes del marcatge CE i, per
tant, encara que aquesta màquina no la
comercialitzi també ha de fer tot el recorregut que demana aquest marcatge.
L’altra figura de representant autoritzat
és bàsicament per fabricants de fora de
la Unió Europea i que també assimila
obligacions similars a les del que és fabricant, perquè assumeix aquesta funció
dins de la Unió Europea.
I el darrer bloc, amb el que no m’hi estendré gaire perquè ja se’n parlarà més avui

mateix, és el que es refereix a importadors, comercialitzadors i distribuïdors.
En aquest bloc, els importadors i comercialitzadors de màquines de fora de la
Unió Europea, si l’equip que volen importar no està regulat, assumeixen automàticament, totes les obligacions dels
fabricants. Per tant, han de garantir que
les posen al mercat amb les mateixes
condicions que la resta d’equips.
La figura del distribuïdor no està expressament regulada en la Directiva de màquines. És una figura que s’esmenta, però
de la qual no se’n deriven obligacions. Hi
va haver una sentencia del Tribunal Superior de Justícia Europeu, a l’any 2005,
en la qual es definia i concretava millor
aquesta figura. Havia estat una figura
controvertida a l’hora de derivar obligacions cap a aquest agent de la cadena.
De tot això en podem extreure que el que
està més ben definit en aquesta directiva
és la figura del fabricant i els seus assimilats.
Si passem al 1215, veurem que els destinataris o els obligats a complir els requisits són, en primer lloc, els empresaris i
els treballadors; a aquests últims els defineix des de dos punts de vista:
- el treballador que pugui estar en una
zona de perill, que la seva ocupació no
sigui en aquesta zona, però que hi hagi
de passar.
- el que està treballant directament
amb l’equip perillós.
Si passem a les obligacions, hem vist
quins són els agents implicats en aquesta
legislació però, a què els obliga?
Bàsicament, la obligació dels agents de
marcatge CE és deriva del marcatge CE.
És a dir, s’han de fer l’expedient de la
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màquina, els assajos, les proves corresponents per poder garantir que està complint amb allò que li aplica, preparar el
manual d’instruccions d’acord amb el que
la directiva li demana, lliurar l’adaptació
de conformitat en el seu client, etc.
En aquest punt cal remarcar que la UE vol
reforçar els temes d’idiomes i llenguatges
perquè l’usuari pugui tenir el manual
d’instruccions en un idioma que entengui.
Es tracta de tota una sèrie d’obligacions,
derivades del marcatge CE, i que podem
dir que finalitzen en el moment en què es
posa en servei aquesta màquina.
Les obligacions són la primera part de la
cadena: garantir que allò que s’està comercialitzant i posant en servei és segur.
I aquesta és la seva principal funcionalitat, però no deriva obligacions de manteniment ni d’usos posteriors que es puguin
fer en l’ambient de treball.
Per contra, el 1215 podríem dir que entoma aquesta màquina i regula què s’ha de
fer a partir del moment en què s’utilitza i
per això va derivada als usuaris d’equips
de treball, tant l’empresari —que és el
que decideix normalment la compra i la
posada en funcionament de la màquina— com al treballador que la utilitza.
I veiem que se’n deriven obligacions de
manteniment. Òbviament, si no es fa un
manteniment adequat de la màquina poden degenerar-ne les condicions de seguretat que també poden variar en funció
del risc de la màquina. Per tant, també
cal formació i informació cap els treballadors per garantir que l’utilitzen adequadament i que coneixen els riscos.
Un altre punt important és garantir la
seguretat després de modificacions. En
aquest punt és necessari tenir en compte
que tornem una mica al que ja havíem
parlat a la directiva anterior, en quant a
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què és el que ens trobem si tenim un conjunt de màquines noves i en modifiquem
una que ja existeix.
Aquí tenim una interrelació entre les
dues branques legislatives que sovint no
es tenen en compte perquè ens trobem
dins d’un entorn concret, que és la empresa, on el marcatge CE queda molt assimilat a aquells agents que fabriquen la
màquina. Per tant és molt important que
en el moment en què fem una modificació tinguem clar si aquesta modificació és
menor o si pot afectar la seguretat de la
màquina i si podria obligar a tornar a fer
el marcatge CE. Incorporar equips amb
marcatge CE també és obligatori.
Feta aquesta introducció, vull fer esment
sobre altres normatives que, des del punt
de vista de medi ambient i eficiència
energètica també estan afectant les màquines que es posen al mercat.
La legislació dels anys vuitanta estava basada en la seguretat i la llibertat de circulació de mercaderies. La legislació, a partir dels anys 90 i 2000 està basada en el
medi ambient i en la eficiència energètica. Aquest és un dels objectius principals
de la UE. Per tant, han anat publicant, en
aquest aspecte, una sèrie força abundant,
de directives o reglaments.
En una d’elles, que tenim de fa molt poc
(concretament del 24 de marc) és la
RoHS que afecta equips elèctrics-electrònics, una altra és el Reglament REACH
que es pensa que només afecta al sector
químic i no és així, perquè els fabricants
de màquines han de tenir en compte la
incorporació de substàncies o barreges
en les seus materials, com per exemple el
cas del cadmi.
Faré esment d’un altre reglament, també sovint desconegut, que és el disseny
ecològic per als motors elèctrics. Aquest
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reglament deriva en unes obligacions en
què s’ha de garantir una eficiència energètica d’aquests motors que es posen al
mercat europeu, i també la part darrera
que és el “què hi ha de nou?”
Ens trobem davant un conjunt de directives que estan en procés de revisió des
del 2011. Ja en tenim uns esborranys i,
bàsicament, estem parlant que s’estan
revisant a les directives de compatibilitat electromagnètica, ATEX, instruments
i recipients de pressió simples. N’hi ha
d’altres, però que no formen part de les
màquines.
Els principals canvis no seran canvis de
tipus tècnic sinó que, d’acord amb les decisions del 2008, ho seran per concretar
i definir millor les obligacions dels fabricants, representants autoritzats, importadors i distribuïdors, que era aquella part
que quedava menys desenvolupada en
les directives anteriors.

Dintre del que és seguretat i salut parlarem de la directiva 2012/11/UE de compatibilitat electromagnètica que també
s’haurà d’aplicar. Paradoxalment, tot i que
la data límit d’aplicació és el 31.10.2013,
la UE ja ha anunciat una proposta de revisió pel 2017.
Per acabar, tenim que, derivat del nou
reglament de classificació i etiquetatge i
envasat de substàncies i barreges, també
s’estan modificant les directives de senyalització de llocs de treball, agents químics i agents carcinonègics amb la idea
d’adaptar les noves senyals de seguretat
i riscos de substàncies i barreges químiques.
També tenim, encara que sigui anecdòtic, una comunicació respecte als riscos
associats a nous materials (que afecta a
fabricants de màquines ) i el tema dels
agents químics.

Per tant s’ha de tenir en compte com evolucionarà tot això.
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Les responsabilitats
civils i penals

Eva Mestres
Advocada del Servei d’Assessorament jurídic
del Col·legi d’Enginyers Industrials Tècnics de Barcelona
Advocada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Membre integrant de l’Assessoria Jurídica
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona des de l’any 2000.
Coneixedora de la problemàtica en què es troben els enginyers tècnics industrials en els àmbits
administratiu, laboral, civil /mercantil, també forma part, com a ponent, dels Cursos d’inici a
l’exercici professional del Col·legi, entre d’altres.
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LES RESPONSABILITATS CIVILS I PENALS
EVA MESTRES
Advocada del Servei d’Assessorament
Jurídic del COl·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona
Bon dia.
La meva intervenció es basarà en les
responsabilitats jurídiques derivades de
la manca de seguretat en màquines i
equips de treball.
Un dels eixos fonamentals de la política
social de la UE ha estat el foment
de la ocupació i la seguretat en les
persones, tant dels treballadors com
dels consumidors i usuaris i s’han dictat
directives comunitàries en matèria de
seguretat, tant per la banda de seguretat
en màquines com, sobretot, en la
seguretat en llocs de treball,
Pel que fa a la seguretat en màquines s’ha
transposat el nostre reglament intern
amb el RD 1644/2008. I arribats a aquest
punt voldria fer alguns comentaris.
On estan regulades les
responsabilitats?
En aquest cas hem de remetre’ns a la Llei de
Seguretat Industrial 21/92 i també farem
un petit esment a la Llei de Productes
Defectuosos. Per tant, això arriba al punt
de responsabilitat administrativa que sí
que en fa una referència clara el 1644.

On estan recollides les
responsabilitats administratives?
Com que estan dins del marc de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, que ha patit
una modificació l’any 2000, les sancions
venen recollides a la Llei d’Infraccions
i Sancions de l’Ordre Social, per tant la
responsabilitat administrativa la tenim
recollida en el 1215 i en el 1644; però
hem de preguntar, què passa amb les
responsabilitats civils i penals? Doncs
que no en fa cap referència expressa i
ens hem de remetre, supletòriament, als
codis Civil i al Penal.
Vist una mica el marc per arribar a aquests
conceptes, cal diferenciar aquest tipus de
responsabilitats: administratives, penals
i civils.
Com es generen les responsabilitats
administratives?
Incomplint
unes
obligacions.
I quines conseqüències tenim d’aquest
incompliment d’obligacions? Doncs, pel
que fa al RD 1215 tenim la Inspecció
de Treball que incoa l’expedient
administratiu i que pot multar amb
sancions que estan regulades a la Llei
d’Infraccions i Sancions de l’Ordre
Social, i pel decret 1644 de màquines
es pot incoar un expedient per Inspecció
d’Indústria o Departament de Consum i
les sancions venen regulades per la Llei
d’Indústria.

Què passa amb la seguretat en
llocs de treball?

Per tant aquí tenim una clara diferència
entre el RD1215 i el RD1644 pel que fa a
responsabilitats administratives

Doncs s’ha transposat al nostre reglament
intern amb el RD 1215.

Com es generen les responsabilitats
penals? Doncs, per accident, imprudència
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i inspecció laboral d’una denúncia o
derivada de delicte.
Quina conseqüència té aquesta responsabilitat penal? La pena de privació de
llibertat o indemnització per danys
perjudicis o, fins i tot, una multa.
Aquí també hi ha una diferència si és del
1644 o del 1215.
Si és del 1644 vindran d’una
responsabilitat contractual que deriva
del contracte o bé d’una responsabilitat
extracontractual que afecta a tercers.
En relació al 1215, aquesta responsabilitat
pot ser derivada en delicte o falta. I
quina conseqüència clara té? doncs una
indemnització per danys i perjudicis.
Vista la diferenciació entre màquines (RD
1644) i disposicions mínimes en seguretat
del lloc de treball (RD 1215), i després
de tractar els tipus de responsabilitats
—administratives, penals i civils—
entrarem en el tema de la seguretat en
el producte.
El RD 1644, estableix les normes per la
comercialització i posada en servei de les
màquines.
Quin és l’objecte?: garantir la seguretat
de les màquines i la lliure circulació
segons les obligacions de la Directiva de
màquines i la Directiva 2006/42/CE

Quina normativa aplica? La decisió 768
del 2008 que ja ens en parlarà el Sr. Lluís
Gasull en la seva ponència.
He fet una referència a la Llei 22/94
que regula la responsabilitat civil dels
danys causats pels productes i a la Llei
22 del 92 d’Indústria que regula el règim
sancionador.
Quin és l’abast d’aquesta Llei 22/94 de
responsabilitat civil del dany causat per
productes defectuosos? Els responsables
directes són el fabricant i l’importador.
El perjudicat, a qui s’ha d’adreçar? A
l’importador, que és el que introdueix el
producte a la UE. Per tant, aquest ha de
preservar tots el controls.
Si és delicte o falta es continuarà el procés
penal. Sinó es podrà reobrir o continuar
l’expedient administratiu.
També parla sobre l’abast de les infraccions: molt greus, greus i lleus.
Què vol dir prescripció? Doncs, que
passat un temps des de la seva denúncia
no se’n poden demanar responsabilitats;
sancions molt greus: 5 anys, greus: 3
anys i lleus: 1 any.
Qui són els objectes responsables de les
infraccions? Els propietaris, fabricants,
venedors, importadors de productes,
aparells, etc.

Quins agents hi intervenen? Fabricants,
representants autoritzats, importadors,
comercialitzadors i distribuïdors.

Quins poden ser els imports de les
sancions? Les lleus, amb multes de fins
a 3.000 euros; les greus amb multes de
3.000 a 90.000 euros; i les molt greus de
91.000 a 600.000 euros.

Quines són les consciencies d’un equip
si no compleix el que necessita o allò
que prescriu el marcatge CE? Doncs que
el Departament d’Indústria i l’Agència
Catalana de Consum poden imposar multes
o retirar del mercat aquest producte.

Per tenir aquesta quantia, cal tenir uns
paràmetres: importància del dany, grau
de participació, el rol de participació i la
capacitat econòmica de l’infractor.
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També pot comportar la suspensió de
l’activitat.
El RD no regula el contingut de les
responsabilitats ni civils ni penals, per tant
hem d’anar a recórrer, supletòriament,
als codis Civil i Penal, i fins a posar en
funcionament la màquina s’aplica el RD
1644. A partir d’aquest moment s’aplica
el 1215 i s’acaben les obligacions del
fabricant; de qualsevol incidència, a partir
d’aquest moment, en serà responsable el
comprador de la màquina. Per tant, les
màquines han de complir tant el decret
1644 com el 1215/1997.
Seguidament parlarem de la seguretat en
els llocs de treball, que la regula el Decret
1215/97 que estableix disposicions
mínimes de seguretat i salut per als
treballadors que utilitzen equips de
treball.
A qui obliga aquest decret? A l’empresari
que és el propietari dels equips i qui els
posa a disposició dels treballadors
Què estableixen aquestes disposicions
mínimes? Mesures preventives en el
marc de la Llei 31/957 de prevenció
riscos laborals.
A banda de l’aplicació del 1215 tenim les
guies d’aplicació de l’Institut Nacional
de Seguretat i Higiene, que també ens
poden ajudar.

la Llei de prevenció de riscos laborals
(PRL) diu que l’incompliment per part de
l’empresari donarà lloc a responsabilitats
administratives i responsabilitats penals
o civils per danys i perjudicis.
A l’any 2000 la Llei de PRL va patir una
modificació i remet directament a la Llei
d’Infraccions i Sancions a l’Ordre Social,
per les sancions administratives.
La Inspecció de treball pot trobar que
s’hagin d’aplicar sancions econòmiques,
de 40 fins a 819.000 euros i depenent de
si es tracta d’infraccions lleus, greus i molt
greus fins i tot a la suspensió de l’activitat
laboral o tancament del centre.
La responsabilitat penal tracta delictes
relacionats amb la Llei de PRL.
Què és una responsabilitat penal? La
responsabilitat penal té caràcter públic,
exigible per l’estat, i la seva finalitat és
sancionar aquelles conductes en matèria
de PRL, considerades com a delictes en el
Codi Penal.
El dret penal persegueix tant la creació
del risc com la producció del resultat
lesiu patits per conductes greus per a
la vida i la integritat del treballador, i
les seves conseqüències són sancions
i/o penes de presó i, fins i tot, se li pot
incorporar la repressió patrimonial dels
danys i perjudicis causats a la víctima.

Per tant, què cal tenir present, d’acord amb
la Llei de prevenció de riscos laborals?
Que el responsable és l’empresari, tant
en seu propi centre de treball com quan
desplaça els treballadors a altres llocs o
delega responsabilitats en altres membres
de l’empresa (directius, encarregats de
taller, caps de taller...)

Conductes delictives previstes pel codi
penal: Delictes de risc contra la seguretat
i la salut dels treballadors.

En tant a la manca de compliment
d’aquestes obligacions, l’article 42 de

En aquest cas, el més important és
protegir en seguretat en el treball per la

Com es pot iniciar un procés penal? A
través d’una denúncia d’un perjudicat per
la comunicació per part de la Inspecció
de Treball de la Seguretat Social.
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qual cosa no s’exigeix que s’hagi produït
aquest dany, sinó que pot ser el que
s’anomena un delicte d’inactivitat.
D’això se’n desprenen dues modalitats: la
dolosa i la imprudent, tipificades al Codi
Penal, article 316 i següents.
La modalitat dolosa és aquella que
implica una infracció perquè no s’han
facilitat els mitjans necessaris per tal
que el treballador desenvolupi la seva
activitat amb mesures de seguretat i
higiene adequades. La pena és de 6 mesos
a 3 anys de presó.
La modalitat imprudent, que recull
l’article 317 del Codi Penal, és la que
es refereix a l’article anterior i es comet
per imprudència greu (incompliment de
normes de cura i manca de diligència); la
pena aplicable en cas imprudència greu
és de 3 mesos a un any i mig de presó.
Tot seguit passarem a diferenciar entre
els conceptes delicte i falta
Delicte: respon al dol o imprudència
greu i pot comportar penes de presó i
inhabilitació professional.
El dol és la consciència o voluntarietat
per la que aquesta persona és conscient
que es pot produir aquest risc i accident.
La imprudència greu correspon a què no
es discerneix amb antelació allò que és
elemental que pot passar, per tant, és un
incompliment de normes de cura i manca
de diligència.
Falta: Respon a una imprudència lleu,
sancionada amb pena d’arrest o multes.
Quan es produeix un accident cal
tenir present si es precisa d’assistència
facultativa o no. És aquesta situació la
que determina si es tracta d’un delicte
o d’una falta. Si es precisa tractament
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mèdic/quirúrgic (punts de sutura, per
exemple) per si sol constituirà un delicte,
en canvi si es tracta de motiu de revisió
primera, constitueix una falta. I en aquest
punt radica, bàsicament, la diferència.
En funció del resultat de les lesions i de
la comprovació d’aquest incompliment
de les normes de previsió de riscos, el
jutge determinarà si s’ha produït una
imprudència greu o lleu.
És necessari mencionar que, a banda de
la responsabilitat penal de les persones
físiques, també existeix la responsabilitat
penal de les persones jurídiques i així ho
recull la Llei Orgànica 5/2010 de reforma
del Codi Penal, que va introduir-hi aquest
concepte.
Per tant, quan es tracti de fets delictius
comesos en el seu nom i en el seu profit
(suprimir o disminuir mesures preventives per tal d’aconseguir una reducció
pressupostària assignada) la persona
jurídica respon amb penes de multa i
els qui han de respondre amb aquestes
penes són l’empresari, l’administrador o
l’encarregat del servei.
Quines són les penes i els compliments?
Doncs multa, presó i antecedents penals.
Si són persones físiques la quantia
mínima de les multes és de 2 a 400 €.
Si són persones jurídiques la quota
diària mínima oscil·la entre els 30 o els
5.000 €. Pel que fa a la pena de presó, i
si la condemna és inferior a dos anys de
presó i no es tenen antecedents penals,
el jutge suspèn l’execució i no hauran
d’entrar a presó. Els antecedents penals
es cancel·len als 6 mesos per a penes que
no excedeixin de 12 mesos i als 3 anys
per a penes de presó de fins a 5 anys.
Prescripció dels delictes: El transcurs del
temps extingeix el procés d’investigar el
fet i això implica, fins i tot, l’extinció de
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responsabilitats de l’autor (20 anys, 15
anys, 10 anys o 5 anys).

dels danys i perjudicis que es posin a
favor del perjudicat o dels seus hereus.

Ara comentarem la responsabilitat civil.
La responsabilitat civil és de caràcter
privat i no implica la imposició de
sancions per part de l’Estat. És exigible
entre particulars i té com a finalitat
la reparació econòmica dels danys i
perjudicis que s’han causat.

Són subjectes responsables aquells que
incompleixen o compleixen defectuosament les obligacions corresponents en
matèria de previsió de riscos: l’empresari,
altres persones amb responsabilitat
penal (directius, càrrecs entremitjos,
encarregats, importadors, fabricants...).
D’això se n’anomena responsabilitat
en cascada, perquè la cadena de
responsabilitats es va engrandint.

Requisits: acció o omissió antijurídica,
culpa d’improduït i una relació de
causalitat entre la acció o omissió i el
dany.
Tipus: amb el Decret 1644 tenim la
contractual, quan s’ha produït un incompliment total o parcial d’un contracte
per part del fabricant, importador o
comercialitzador, i l’extracontactual,
quan aquest incompliment radica fora del
marc contractual i que, per tant, existeix
un dany imputable a tercers.
En el 1215 hi ha una responsabilitat
civil derivada del delicte o falta derivada
del danys produïts per la comissió d’un
delicte.
L’empresari pot ser el responsable civil
per la comissió de delicte o falta si dels
seus actes se’n deriven perjudicis a
terceres persones. Amb això queda clar
que la responsabilitat civil comprèn tant
la restitució com la reparació del dany i
la indemnització de perjudicis materials
i morals. Així, el procediment penal pot
portar aparellada, la reparació econòmica

Prescripció: en aquest cas és el transcurs
del temps que extingeix les accions
existents, per tant les accions per reclamar
el motiu de responsabilitats tenen uns
terminis passats el quals ja no és possible
demanar-les
Recordem que si no existeix el dany no
hi ha responsabilitat i que l’acció del
perjudicat per reclamar neix quan es
produeix el dany, i és des d’aquell moment
quan comença a comptar el termini de
prescripció, i no des què es va produir
l’actuació causant del dany.
I per acabar, cal apuntar dos paràmetres:
tipus de responsabilitat i àmbit territorial.
Si es presta el servei a Catalunya o a
la resta de l’Estat hi ha variacions. A
Catalunya la responsabilitat contractual
és de 10 anys i l’extracontractual de 3
anys, i a Espanya la contractual és de 15
anys i la extracontractual d’1 any des què
ho va saber el perjudicat.
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La importació i
comercialització de
màquines
Lluís Gasull
Doctor enginyer industrial
Doctor Enginyer Industrial per la UPC i Màster en Màrketing i Diplomat en Direcció Comercial
per (EADA). Va exercir diferents responsabilitats directives a l’empresa privada i des de l’any 1986
treballa a la Generalitat de Catalunya, on ha ocupat entre d’altres els llocs de Subdirector General
de Seguretat Industrial i el de Subdirector General de Política Industrial. Actualment treballa
a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, com adjunt al director general,
desenvolupant, entre d’altres, les funcions de Coordinador de Política Energètica.
De manera continuada ha col·laborat amb diferents institucions universitàries, on ha impartit
assignatures curriculars i de programes de Doctorat, Màsters i Post - Graus. També ha participat
en l’organització i execució de màsters, cursos formatius i conferències en Col·legis, Associacions
i Institucions empresarials i professionals, en l’àmbit de la Seguretat i la Qualitat Industrial, la
Prevenció dels riscos laborals, la Seguretat dels Productes, l’Automòbil i el Medi ambient.
Publica habitualment articles en mitjans de difusió d’entitats professionals i empresarials i
és autor dels llibres “Gestió de la Seguretat i la Qualitat dels Productes Industrials a la Unió
Europea” i “Introducción al Marcado CE. Seguridad y Calidad de los Productos Industriales en la
Unión Europea”.
Forma part de la comissió “Enginyers Industrials a les administracions públiques” i de la
“d’Energia” al Col·legi d’ Enginyers Industrials de Catalunya així com del “Panell assessor en
matèria de seguretat viària” de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
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LA IMPORTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ
DE MÀQUINES
LLUÍS GASULL
Doctor enginyers industrial
Moltes gràcies al Sr. Guasch, també
a l’IDES i als seus patrons, al Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona i al Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya (el meu col·legi).
Igualment agrair als membres protectors, al meu Departament (Empresa i
Ocupació) a Prevencontrol i a Zurich
que, en aquests temps difícils, ajuden a
fer viable una iniciativa que és bona per
a la col·lectivitat.
El camp de la maquinària és molt ampli
(d’ús general, agrària, màquines eina...)
i resulta ser un sector molt important
des de l‘òptica empresarial i econòmica.
La seva comercialització i importació és
cabdal per la UE, que és líder mundial en
exportació de maquinària. Actualment, la
UE té, en tant a fabricació de maquinària,
el 36% del mercat mundial, hi ha 169.000
petites i mitjanes empreses fabricants que
donen ocupació a 3.300.000 persones.
A Espanya, el 85% de la facturació del
sector és en l’exportació, superant la
mitjana de països industrialitzats de
l’entorn. En aquest camp de la maquinària,
Espanya assoleix gairebé l’equilibri del seu
balanç comercial (97%). A casa nostra,
a Catalunya, el nombre d’empreses de
fabricants de maquinària representa el
7,3% de tot el sector industrial. La xifra
de negoci del sector sobre el conjunt del
total de la indústria catalana és del 3,2%,
l’ocupació al sector respecte al conjunt
del total de la industria catalana és del
5,4% i la xifra de negoci sobre el total

del sector a Espanya és de, gairebé, una
quarta part (23,1%). Cal destacar que
l’ocupació catalana sobre el total del
sector a Espanya representa el 23,5%
La importància que té la fabricació de
maquinària i equips mecànics a Catalunya
queda en evidència en el quadre 1 de
l’Informe Anual de la Indústria Catalana
2012.
Vull destacar les dades de les importacions, perquè tenen més relació amb
la temàtica de la meva ponència, sobre
comercialització i exportació on, com
veurem, la vigilància del mercat té un
paper determinant.
El 63% de les màquines i components
que importem a Catalunya venen de la
UE: d’Alemanya el 25%, d’Itàlia el 15,2%
i de la Xina un 15%. D’Àsia ens arriba un
29,8% dels productes relacionats amb el
sector .
S’ha comentat, per part dels altres
ponents, el tema de les legislacions que
afecten les màquines relacionades amb les
directives de seguretat i amb les directives
de nou enfocament, a les que després em
referiré. S’ha de tenir en compte que a
més d’aquestes legislacions existeix un
marc legislatiu al entorn de tot aquest
tema, com són el Codi Civil i de Comerç,
que regula la defensa dels consumidors
i usuaris per preservar -los de les males
pràctiques en la comercialització i
importació i a Catalunya el Codi de
Consum de Catalunya. També s’ha
mencionat la Llei d’Indústria, que és la
base, entre d’altres aspectes, de tot el
procediment sancionador en aquests
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Quadre 1. Comerç exterior del sector de la maquinària i equips mecànics
(Catalunya, 2012)

Països

Exportacions
(MEUR)

Importacions
Països (% s/total) (MEUR)

França

461.185,5

Alemanya (25%)

775.030,6

Alemanya

335.406,8

Itàlia (15,2%)

574.492,8

Portugal

222.363,3

Xina (15%)

565.113,8

Estats Units

205.671,6

Japó

310.578,8

Itàlia

203.234,1

França

283.448,0

Gran Bretanya

142.358,3

Països Baixos

159.831,6

Brasil

116.626,4

Estats Units

113.011,7

Mèxic

115.765,0

Gran Bretanya

98.260,3

Algèria

101.123,6

Tailàndia

85.054,6

Austràlia

97.784,0

Bèlgica

70.407,3

TOTAL

3.749.147,9

TOTAL

3.779.976,7

UE (63,9%)
Àsia (29,8%)

Font: Informe anual de la indústria catalana
àmbits, i cal tenir present també la Llei de
responsabilitat civil per danys causats per
productes defectuosos. És important tenir
clar que quan parlem de responsabilitat
civil, parlem de temes econòmics i quan
parlem de responsabilitat penal, de
penes de presó. Aquests dos tipus de
responsabilitat es contemplen en el marc
legislatiu a l’entorn de la comercialització
i de la importació de maquinària.
Afirmant que l’objectiu de la gestió de la
seguretat és disminuir raonablement els
riscos per tal d’aconseguir un determinat
nivell de seguretat, entenent el risc com la
probabilitat de què es produeixi un succés
que danyi les persones o les coses, cal saber
que la legislació europea pretén assumir
aquest objectiu i també el de garantir la
lliure circulació dels productes.
A la UE, la majoria dels les legislacions
que afecten els productes pretenen
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garantir la seguretat de les persones
i les coses, però últimament també
n’apareixen d’altres amb l’objectiu de
garantir la sostenibilitat.
Una sola màquina pot estar afectada
per a varies directives (màquines, baixa
tensió, compatibilitat electromagnètica,
d’instruments de mesura, d’equips
de protecció individual...). Això ho
comento per posar en context que hi
ha organismes competents, a Catalunya,
a part de les autoritats duaneres que,
d’alguna manera, controlen que aquest
ampli marc legislatiu tècnic es compleixi,
que el distintiu que posa en evidència el
seu compliment (marcatge CE) garanteixi
que el producte és “segur” i està d’acord
amb les regulacions Aquest organismes,
competents a Catalunya, són la Subdirecció
General de Seguretat Industrial i l’Agència
Catalana del Consum.
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He intentat buscar dades relacionades
amb màquines que la Inspecció i Vigilància del Mercat Europeu hagi retirat del
mercat, però no he aconseguit el resultat
que buscava. Només tinc algunes pistes
que ens poden aclarir alguna cosa
L’any 2012 es van retirar del mercat 1.480
lots de productes i la UE va dedicar 6.000
inspectors i més de 100.000.000 d’euros
de pressupost a aquest tema.
Buscant el tema de màquines,
específicament, no hi és, o jo no l’he trobat,
i com a productes perillosos retirats que
poden tenir alguna relació amb màquines
(vehicles de motor o components), cal
dir que un 12% dels productes que es van
retirar eren d’aquest tipus i un 10% eren
aparells elèctrics.
Una altra pista ens la pot donar els riscos
pels quals s’han retirat productes, que per
l’any 2012 van ser els relacionats amb
lesions un 20%, amb les descarregues
elèctriques un 15% i amb els agents
químics un 19%.
Pel que fa a la procedència dels productes
retirats, el 54% venen de la Xina, tot i
que la UE hi té acords i des de la Xina
ja es controlen productes que surten
d’allà i que aquesta tònica va minvant.
El 19% prové de la UE i un 8% d’origen
desconegut.
Pel que fa a denunciants, a Espanya som
líders en denúncies per procedir a retirar
productes del mercat europeu, seguits de
Bulgària, Hongria i Regne Unit.
En tant a la comercialització i importació,
la legislació bàsica relacionada amb
el nou enfocament (comentada molt
acertadament abans per la Teresa
Abella), és fonamenta en el Reglament
CE 765/2008 el que estableixen els
requisits d’acreditació i vigilància del

mercat relatiu a la comercialització dels
productes (que per primera vegada, fa
referència la pena de presó, obre la via
penal, per a temes molt greus en el cas
d’un marcatge CE mal tramitat), i en la
Decisió 768/2008, sobre el marc comú
per a la comercialització dels productes.
Aquestes dues legislacions són la base
del que s’ha anomenat “Revisió del nou
enfocament”
Si sou del sector us recomano llegir el
Reglament i la Decisió, que comprenen
una cinquantena de folis. Jo, només en
faré un petit resum.
Dins aquesta revisió del nou enfocament,
els agents econòmics als que és fa
referència són el fabricant, el representant
autoritzat, l’importador i el distribuïdor.
A cada directiva, trobareu els conceptes,
drets i deures que es concreten dins
d’aquest reglament i aquesta decisió. Pel
que fa als agents econòmics cal destacar
les seves definicions i les obligacions que
els hi imposa:
Fabricant és tota persona física o jurídica
que fabrica un producte o que el mana
dissenyar o fabricar i el comercialitza
amb el seu nom o marca.
Quina obligació té? Doncs garantir
que els seus productes compleixin els
requisits legals, posar el marcatge CE, fer
la declaració de conformitat, aplicar el
procediment d’avaluació de conformitat,
guardar la documentació tècnica uns deu
anys (cada directiva diu els que són, però
en el cas de màquines són 10) indicant
el producte, el seu nom, el seu nom
comercial registrat i indicant una única
direcció seva de contacte.
Seguint amb les obligacions el fabricant
ha de garantir que el producte vagi
acompanyat del manual d’instruccions i
de les informacions de seguretat en una
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llengua que l’Estat consideri entenedora
pels seus usuaris. També ha de
col·laborar amb l’Administració. Aquesta
col·laboració hauria d’ésser afable,
perquè l’objectiu és beneficiós per a una
col·lectivitat, independentment que en
un moment determinat pugui afectar al
qui la presta.
Un importador i un distribuïdor
tindran les mateixes obligacions que un
fabricant, quan introdueixin al mercat
un producte amb el seu nom o marca
comercial. Cal recordar que tots els agents
tenen obligacions, però també tenen
drets, doncs qui compra una màquina
assoleix una sèrie de responsabilitats,
com són les d’utilitzar-la correctament
d’acord amb els manual d’instruccions,
així com instal·lar-la i mantenir-la segons
indiqui el “fabricant”.
Quan es modifica un producte ja introduït
de manera que en quedi afectada la seva
conformitat amb els requisits essencials
de la màquina, també es passa a assolir
responsabilitats de fabricant.
Cal fer esment, també del representant
autoritzat, que es defineix com una
persona física o jurídica que està establerta
a la comunitat, que ha rebut un mandat,
per escrit, d’un fabricant, per actuar en
nom seu en relació a tasques especifiques
que són obligacions seves (del fabricant).
L’elaboració de la documentació tècnica
no pot formar part del mandat, o sigui que
un representant no fa la documentació
tècnica, ni té la responsabilitat de
garantir que el producte està fabricat
d’acord amb els requisits legislatius. Però
el mandat ha de permetre, com a mínim,
al representant de disposar d’aquesta
documentació tècnica i de la declaració
CE de conformitat. No l’ha de fer, però
sí que l’ha de tenir. Quan una autoritat
jurídica, o administrativa (Seguretat
Industrial o Consum) les hi demani ha
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de poder-les facilitar; col·laborant amb
l’autoritat competent.
La legislació defineix l’importador com
la persona física o jurídica establerta a la
comunitat, que introdueix un producte
provinent d’un tercer país al mercat
comunitari. Només es poden importar
productes conformes, ha d’assegurar-se
que el fabricant ha complert amb totes
les seves obligacions (que el fabricant
disposa de la documentació tècnica, que
ha fet avaluacions de conformitat, que el
producte porta el marcatge CE, etc.) i ha
de disposar d’una còpia de la declaració
CE de conformitat. També ha d’assegurarse que si les autoritats li demanen copia
de la documentació tècnica, la podrà
rebre. No l’ha de tenir però sí que en els
contractes d’importació s’han de posar
clàusules per tenir els deures coberts com
a importador. També tenen l’obligació
d’indicar en el producte el nom o el nom
comercial o marca comercial registrada i
la seva direcció de contacte.
Fa anys que jo utilitzo el quadre 2
quan parlo de seguretat de productes.
A l’esquerra poso a “seguretat” el
camp obligatori legalment parlant
(reglament, homologacions, directives,
marcatges CE) i a la dreta el camp de la
qualitat o voluntari que conté tota una
sèrie de conceptes que la UE vol que
s’utilitzin però que legalment, en la gran
majoria dels casos, en els camps dels
productes sempre són de compliment
voluntari. Cal destacar que a vegades la
legislació t’empeny a acomplir-los, però
conceptualment, en el 95% dels casos,
amb alguna excepció com per exemple
pels productes de construcció, són de
compliment voluntari. Com podeu
veure, el camp de la qualitat inclou els
conceptes de norma tècnica, certificació,
marques
voluntàries
de
qualitat,
distintius mediambientals... En el tema
de la comercialització i d’importació de
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maquinària hi ha determinats distintius
voluntaris que posen en evidència que
la màquina disposa d’una certificació
voluntària de qualitat. Per comercialitzar
el producte en determinats estats cal lluirlos, donat que el ciutadà té la cultura
de què li aporten un plus de “qualitat” i
li dóna unes garanties. A Catalunya no
tenim aquesta cultura com va posar en
evidència fa pocs anys una enquesta en
que només el 2% dels enquestats tenia
consciència de què volien dir alguns
d’aquests distintius. S’ha de tenir en
compte que en el sector de la maquinària
hi ha distintius voluntaris, segons el
mercat on es comercialitzen (Europa,
USA, Canadà...) i per d’ altres temes com
el mediambiental o energètic.
I quin és el futur de tot això?
El futur del control de la importació i
comercialització de productes de la UE
des del de febrer d’aquest mateix any
està escrit sobre el paper (una altra
cosa és que s’aconsegueixi l’objectiu).
Ja existeixen documents de la Comissió
de la UE que contemplen un paquet de
mesures sobre el controls dels productes
i la vigilància del mercat.

En ells s’indica que els punts febles
del model actual van evolucionant
positivament, que s’ha fet un pas endavant
(tot i les dades que hem comentat abans
sobre els productes retirats del mercat
pel sistema d’alerta ràpida, RAPEX). La
finalitat d’aquestes mesures és superar, a
finals del 2015, els dèficits actuals.
Vull destacar i comentar tres de les vint
accions relacionades, que són les que més
m’han cridat l’atenció:
- Implementar una secretaria executiva,
per part de la Comissió, pel futur Fòrum
europeu de vigilància del mercat.
- Millorar l’eficiència dels controls
fronterers per garantir la seguretat i la
conformitat dels productes. Aquí tenim
actualment un punt feble important.
- Crear un inventari de les diferències
en els controls de la seguretat i la
conformitat dels productes de la UE. per
garantir que el que es faci aquí, es faci
igual a qualsevol altre lloc de la UE.
Dins d’aquestes accions, quines actuacions
concretes destaquen?

Quadre 2. La seguretat de productes
SEGURETAT (obligatori)
Reglament tècnic

QUALITAT (voluntari)
Norma tècnica
Organismes de normalització

Homologació

Certificació
Entitats certificadores

Certificació de conformitat amb els requisits Marques voluntàries de qualitat
reglamentaris
(certificació de producte)
Directives opcionals

Certificació d’empresa
(registre d’empresa, ISO 9.000, etc.)

Directives d’harmonització

Model Europeu de la Qaulitat Total (EFQM)

(nou enfocament i enfocament global)

Marcatge CE

Determinats distintius mediambientals

Font: Ll. Gasull
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- Acabar les propostes legislatives en
curs en matèria de seguretat i vigilància
del mercat. Avui hi ha un reglament de
seguretat de productes de consum que
està en la seva part final de tramitació i un
reglament sobre la vigilància del mercat.
Dos reglaments per anar caminant en la
línia d’un model més eficaç de gestió en
el camp relacionat amb màquines en el
marc dels productes
- Augmentar la cooperació entre les
autoritats de vigilància del mercat, com
la de Seguretat Industrial, l’Agència de
Consum i les autoritats duaneres, per
detectar els productes amb riscos en els
punts d’entrada.
- Incrementar la traçabilitat dels
productes en el marc del desafiament
que suposa la globalització de la cadena
de subministrament. És difícil saber el
lloc del que provenen alguns productes
i cal fer-ne la traçabilitat.
S’està treballant a nivell de la UE per
garantir tot això i, a més, es vol reforçar
la cooperació en tercers països claus en el
comerç dels productes, fonamentalment
la Xina, EEUU, el Canadà i Austràlia.
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Es vol posar en comú informació relativa
a la retirada de productes. Això ho
promou la OCDE. A la Xina, en concret,
hi ha oficines de la Unió Europea per tal
que abans que els productes surtin cap
a l’exterior es pugui inspeccionar perquè
arribin en les condicions adequades i
evitar competència deslleial.
També es treballa per millorar l’aplicació
de les directrius dels controls d’importació
de productes en l’àmbit de la seguretat. A
l’any 2011 es va regular per augmentar
la sensibilització de les empreses pel que
fa a les seves obligacions.
Per acabar, voldria comentar-vos que
crec que hem de ser agosarats per poder
actuar eficaçment. Hem d’arriscar per
aconseguir aquests objectius
Acabo amb una frase que vaig escoltar en
un documental sobre la indústria química
fa uns anys: “La societat que no arrisca
no evolucionarà, i la que ignori el risc,
desapareixerà”. Crec que per resoldre
els problemes també en aquest àmbit,
hem d’arriscar, sense ignorar el risc, però
arriscant.
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COL·LOQUI

Sr. Jordi Guasch
Gràcies a tots els ponents. Hem reservat
un espai de temps per a que pugueu fer
preguntes. Endavant.
Sr. Mario García d’ABSIA
En una de les transparències que ha
posat el Sr. Martínez es veien uns gràfics
on es reflectien els tipus d’accidents
en els equips de treball des de l’any
2002 al 2011, i allà es feia patent que
al 2003-2004 s’incrementaven els tipus
d’accidents greus i mortals.
Des de l’any 2004 al 2009 hi va haver
un descens lineal i de l’any 2010 al 2011
tornava a repuntar un augment significatiu
tant dels greus com dels mortals.
Lògicament, del 2003 al 2005 érem al
boom de l’activitat econòmica industrial.
Què considera o com considera l’evolu-ció
en l’increment, novament, de l’accidentalitat 2010-2011 i quines són les dades
2011-2012?
Sr. Jordi Martínez
La gràfica mostra el pes de màquines i
equips de treball dins la sinistralitat
que no és, necessàriament, el mateix
que mostrar com ha anat evolucionant
la sinistralitat en el total d’accidents de
treball.

Amb això pretenia dir que no estem
parlant de quatre puntades, sinó que
comptant tots els equips, (17% d’accidents
mortals i 20% d’accidents greus) l’any
2011 el tema de la sinistralitat en aquests
equips encara no està resolt. Fins i tot,
ens trobem que als darrers anys, ha
repuntat. Però això no vol dir que ho hagi
fet també l’accidentalitat, sinó més aviat
al contrari.
Les estadístiques de Catalunya, emeses
pel Departament, mostren que realment,
tant en nombres absoluts com relatius,
l’accidentalitat ha anat a la baixa. Cada
vegada tenim menys accidents lleus,
greus o mortals. El que volia era significar
el pes de les màquines. Però aquesta pot
ser una visió subjectiva.
Una de les coses que penso que pot incidir
és que ens trobem un major nombre de
màquines usades i velles en el mercat.
Podem fer un símil amb el mercat de
l’automoció. El parc d’automòbils, des
què estem en crisi, ha patit un increment
en el mercat de segona mà. Amb el parc
de màquines ha passat una cosa similar.
En les estadístiques que he presentat de
l’Institut podeu veure que les màquines
adquirides després del 95, de segona mà,
en tant a deficiències i no compliments, ja
són una part molt important del mercat.
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Un motiu podria ser aquest, ja que es
tracta de màquines retirades que s’han
recuperat.
També cal tenir en compte que la reducció
de treballadors professionals és un punt
clau. Abans hi havia més especialistes i
ara, podríem dir que, bàsicament, tothom
fa una mica de tot.

moment que es posen a disposició dels
treballadors.
Vostès interpreten que tots els equips,
encara que tinguin marcatge CE, han
de passar el 1215? Són els serveis de
prevenció, l’eina per fer aquest procés
d’avaluació?

Tot això pot incidir-hi, però no hi ha un
estudi que digui el perquè. Al menys, jo
no l’he trobat

Jordi Martínez
Com a suggeriment i a nivell d’informació,
els proposo que consultin la pàgina web
de la Inspecció de Madrid, on s’hi pot
trobar els criteris sobre aquest tema.

Sr. Juan Francisco d’Adapta Gestión
Històricament, hem interpretat que hi
havia una diferència a l’hora de valorar
els equips de treball; els que ja tenen el
marcatge CE i els que no el tenen, i que a
partir d’aquí ja havíem arrelat el tema de
processos de certificacions, a traves del
1215.

Responent a la seva pregunta d’una
manera ràpida, puc dir que qualsevol
equip o màquina que hi hagi a una
empresa, ha de tenir l’avaluació de riscos.
Ja siguin les que disposin del marcatge
CE o de la declaració de conformitat.

Ara, entenc que hi ha una interpretació
més correcta que és que a tots els equips
de treball se’ls aplica el 1215 des del
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Quan es fa l’avaluació de riscos dels equips
d’una empresa cal avaluar tots els riscos i
en funció d’aquesta avaluació es veurà si
realment hi ha riscos residuals o no.
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I això perquè és? Doncs perquè el que
marca la utilització és el RD 1215,
i l’experiència ens diu que disposar
del marcatge CE o del certificat de
conformitat no vol dir sempre que tot ja
és correcte. Després de la modificació del
RD 1644, li dóna més possibilitats tant al
distribuïdor com al fabricant, de “posar”
un equip al mercat sense estar controlats
per organismes externs.

Per tant, una via és el que fa a
comercialització, que encara s’hi ha
d’estar més a sobre perquè encara s’hi
troben moltes irregularitats, i una altra
és la utilització de màquines/equips.
Per molt etiquetatge CE que portin, si
en l’avaluació de riscos que fem d’un
equip de treball detectem riscos per a les
persones, aquests riscos s’han d’eliminar/
controlar segons sigui el cas.

Amb tot això, amb què ens estem trobant?
En importació de màquines ens trobem
de tot. Per tant, cal estar ben a l’aguait.
Sovint, el fabricant o el distribuïdor
posen el pes de la prevenció en el manual
d’ús. Als anys setanta, quan va entrar en
vigor l’Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball i anàvem a visitar
empreses i es veia alguna irregularitat,
ja se’ls hi deia que aquelles màquines no
estaven bé i que no es podia deixar la
seguretat dels treballadors a l’espera si el
treballadors estava distret o no. Ara, això
ho trobem de manera més sofisticada als
manuals d’ús.

Sr. Lluis Gasull
Conceptualment, si un producte porta
el marcatge CE, que és el distintiu que
representa que compleix totes les directives
que l’afecten, la presumpció que estigui bé
hi ha de ser i la majoria dels marcatges
CE , avui en dia, estan ben fets. Això és el
normal. Pot haver-hi en un lloc de treball
una màquina segura, complint el manual
instruccions i tot correcte, però en un lloc
de treball concret poden aparèixer certs
riscos. En la màquina, en el lloc de treball,
és on s’ha d’aplicar el 1215, cal fer una
avaluació de riscos, però jo no diria que
s’ha de fer com si es fabriqués de nou la
màquina partint de que el marcatge CE
està mal fet.

Si mirem el món de la construcció que
ara va de baixa, trobem que la quantitat
d’accidents d’amputacions amb les serres
de disc és alt i en canvi aquests equips
porten l’etiquetatge CE.
Fa uns anys, quan econòmicament les
coses anaven prou bé, des del nostre
Departament es va posar en marxa una
campanya de subvenció per animar
l’empresari que comprés maquinària nova
per substituir la vella. Tots els equips nous
de les empreses que havien demanat la
subvenció portaven el marcatge CE, però
en les visites que fèiem per comprovar
l’adquisició, vàrem trobar màquines que
tot i estar correctament etiquetades amb
el CE, comportaven riscos residuals i per
aquest motiu es van denegar algunes
peticions.

Cristina López de Ferrocarrils de
la Generalitat
Quan adquirim una màquina, n’hi ha
moltes que arriben amb una declaració
CE de conformitat específica d’aquella
màquina, on hi apareix el número de
registre o codi d’identificació, però n’hi
ha d’altres (sobretot les petites) en
què la declaració CE està incorporada
al manual d’instruccions de manera
generalista i amb data anterior a la seva
adquisició i en què no es fa cap referència
al numero de sèrie. En aquest cas, estem
incomplint algun tipus de normativa? És
correcte? Hi ha màquines que necessiten,
específicament, un número de registre
de declaració CE?
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Sr. Lluís Gasull
Es pot consultar per Internet la Guia
d’Aplicació de les Directives de Màquines,
en què s’hi troben tots els detalls per
aclarir els dubtes, perquè ara mateix no
recordo amb tota certesa i de memòria la
resposta concreta, però crec no equivocarme afirmant que la data de la declaració
de conformitat és la del moment de
dissenyar la màquina, prèviament, és a
dir, la data del moment en que s’hi ha
posat el marcatge CE a la primera unitat
fabricada, un cop fet l’expedient tècnic.
Cal tenir garantia que la màquina està
clarament identificada, però no amb un
número concret imprescindiblement.
Per un model determinat de màquina,
idèntic al que adquirim, amb el manual
d’instruccions adjuntat a la maquina,
definint el model exacte, si porta una
declaració CE de conformitat ben feta,
indicant que compleix les directives
que l’afecten, també ens serveix per la
nostra.
Sra. Teresa Abella
El que també és important és que aquesta
declaració, en el moment que aquest
producte es posa en el mercat, sigui
correcta i amb les directives i les normes
tècniques vigents, perquè a vegades no
són dades actualitzades i, encara que
l’empresa estigui complint la darrera
directiva o norma, no actualitzar aquella
declaració pot ser motiu d’incompliment.
Ha d’estar al dia.
Sr. Lluis Gasull
Si hi ha hagut modificació legislativa
l’ha de contemplar. No serviria la inicial.
Això no vol dir que les directives s’hagin
de complir retroactivament, cal veure la
regulació dels períodes transitoris

segona mà, és obligatori que vingui
acompanyada del marcatge CE de
màquines? I si la vull adquirir, es pot fer
una avaluació de conformitat al 1215 en
positiu, si no va acompanyada d’aquesta
certificació?
Sra. Teresa Abella
Des de l’any 94 és obligatori que qualsevol
màquina que es comercialitzi a la UE
porti el marcatge CE. Si aquesta màquina
de segona ma ve d’un tercer país l’haurà
d’incorporar.
Si és tracta d’una màquina que ja estava
en la UE no caldrà, sempre que ja tingues
el marcatge CE. És obligatori a partir
de la entrada en vigor de la Directiva de
Màquines.
Sr. Jordi Martínez
Ha de tenir una adequació al 1215,
que en teoria la tindrà, si ja s’estava
utilitzant en una altra empresa. Per tant,
si l’adquiriu heu d’estar segurs que està
adequada al 1215 en el cas que sigui
anterior a l’any 95.
Sra. Maria Cinta Pastor del Laboratori Oliver Rodes i del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona.
M’ha sorprès la distinció que ha fet la
senyora Eva Mestres entre un dany
causat per una sutura o el causat per una
cremada.
M’agradaria saber qui qualifica aquests
danys i on es reconeixen o contemplen
dins la legislació, perquè en aquest punt, el
paper del facultatiu passa a ser primordial
de cara a la responsabilitat futura que
s’esdevingui d’aquest accident.
Sra. Eva Mestres

Sr. Alejandro Fernandez d’Elix
Polymers.
Si es comercialitza una màquina de
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De la intervenció del metge forense se’n
deriva un informe i el jutge, en funció
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de les lesions que s’han patit i del grau
d’incompliment de les normes, determina
si es tracta d’una imprudència lleu o greu;
si és delicte o imprudència.

Sr. Jordi Guach
Doncs si no hi ha més preguntes, farem
una pausa de 20 minuts i reprendrem la
jornada.
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Com funcionen
la inspecció i la
sanció?
Estrella Rincón
Advocada laboral del Departament Jurídic de PIMEC
Llicenciada en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Dret del Treball per la
Universitat Pompeu Fabra i Postgraduada en Tributació per l’UAB, fa més de quinze anys que
s’especialitza en dret del treball. Des del 2008 treballa a PIMEC com advocada especialista en
dret laboral.
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COM FUNCIONEN LA INSPECCIÓ I LA
SANCIÓ?
FRANCESC AMER
Enginyer Tècnic Industrial i moderador
de la segona part de l’acte
Bon dia. Ara comença la segona part del
XVI Fòrum de la Seguretat, i la primera
ponència anirà a càrrec de la Sra. Estrella
Rincón.

ESTRELLA RINCÓN
Advocada laboral del Departament
Jurídic de Pimec
En matèria de prevenció de riscos laborals
és molt freqüent que una acció inspectora
vingui precedida d’un accident de treball,
tot i que també, a vegades, són visites de
control que fan els inspectors.
La Inspecció de Treball es persona al centre
de treball per investigar determinats fets
o, només, per inspeccionar un determinat
equipament de treball, i en funció del
que l’inspector detecti es prendran les
mesures que calgui. Normalment les
visites s’efectuen in-situ però també es pot
donar el cas que la Inspecció de Treball
citi l’empresari a les seves oficines.
Els inspectors no estan obligats a avisar;
poden anar a les empreses a qualsevol
hora o moment.
Des del moment que entren al centre
de treball poden requerir a l’empresari
tot tipus de documentació, visiten el
centre, poden requerir la presència dels
representants dels treballadors, del
comitè de prevenció, poden demanar

tota la informació convenient i, fins
i tot, fer fotografies, agafar mostres i
realitzar totes les activitats que creguin
convenients per aclarir fets o per acabar
de comprovar el correcte funcionament
dels equipaments de treball.
Una vegada que la Inspecció de Treball
ha realitzat la investigació fa un informe
o només unes recomanacions (en el
cas que trobi infraccions per manca
d’adequació) o, si n’ha trobat i creu que
poden esdevenir accident o falta greu,
pot arribar a fer una proposta de sanció.
Si hi ha hagut un accident de treball ens
podem trobar que també se li faci una
proposta de recàrrec de prestacions que
suposa un recàrrec sobre l’increment
de totes les prestacions de la Seguretat
Social que se li reconeixen al treballador
com a conseqüència d’un accident de
treball.
La Inspecció de Treball, segons el que
vegi o constati en la visita, port arribar a
ordenar que s’aturin les feines que s’estan
desenvolupant en determinats equips
perquè consideri que són perilloses o que
poden causar un greu perjudici a la salut
dels treballadors.
A l’hora de sancionar, una vegada s’ha
detectat la infracció, les sancions que pot
posar es qualifiquen com lleus, greus o
molt greus, i es graduen en mínimes o
màximes.
Quins criteris segueix la Inspecció per
graduar les sancions?
De la infracció es valora la mesura de
seguretat que s’ha infringit, el nombre
de treballadors que estaven afectats per
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aquesta falta de seguretat, si es complien
la resta de mesures de seguretat, la
gravetat de danys que es podien haver
causat derivats d’aquesta infracció, si hi
havia hagut advertències prèvies o no
i si s’havien complert, la inobservació
de les propostes que s’havien realitzat
prèviament i la conducta general seguida
per l’empresa en matèria de prevenció.
Una deficiència que afecti la seguretat
o la salut dels treballadors, si com a
conseqüència ha provocat algun accident,
té la possibilitat que es gravi amb un
recàrrec de prestacions en funció de la
gravetat de l’incompliment legal o en
funció de la gravetat de l’accident.
El recàrrec de prestacions és una quantia
que l’empresa ha d’abonar íntegrament
(perquè no és assegurable) i que a vegades
comporta greus sancions econòmiques i
en el cas d’empreses petites pot afectar la
seva continuïtat.
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El recàrrec de prestacions és un
percentatge que incrementa les prestacions de seguretat social que se li
reconeixen al treballador. A vegades, al
treballador només se li reconeix la baixa
per incapacitat temporal, però pot passar
que se li reconegui una incapacitat
permanent total o absoluta i en aquests
casos el recàrrec de prestacions pot
arribar a xifres molt importants.
Cal tenir molt present que, a més de
complir la llei en temes de màquines
i equips de treball, de disposar d’un
servei de prevenció i posar-lo a
disposició del treballador, de tenir les
màquines actualitzades i en perfecte
funcionament, la seguretat suposa,
també, establir mètodes de treball
correctes i segurs i garantir i ocupar-se
que els treballadors compleixen amb la
normativa de seguretat. Aquest deure in
vigilando s’imposa en moltes sentències
i casuística desenvolupada en aquest
sentit.
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Els riscos associats
a les màquines:
adequació i
certificació
Joan Manel Berenguer
Enginyer i director d’R+D+i a PrevenControl
Enginyer tècnic agrícola i tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals, és director d’R+D+i a
PrevenControl.
Anteriorment ha exercit com Enginyer Tècnic Agrícola a Agrotecnics Enginyeria Agroambiental,
SL; i com a tècnic de prevenció de riscos laborals a Gestal, servei de prevenció aliè; també ha estat
propietari, director i tècnic de prevenció d’SPA a Ilerprevencio, SL.

Joaquim Ruiz
Director general de PrevenControl
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, PDG a Esade i Tècnic en PRL, és
membre fundador de l’Associació Catalana de Serveis de Prevenció Acreditats.
Actualment exerceix com a:
- Director general, director tècnic i consultor de l’àrea de gestió i salut a PREVENCONTROL S.A.
- Director General adjunt de PREVENCONTROL I.T.V.
- Membre de la junta directiva APRECAT-ANEPA
- Membre del club de PRL de la patronal CECOT,
- Membre del comité de validació d’AEPSAL
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ELS RISCOS ASSOCIATS A LES
MÀQUINES: ADEQUACIÓ I SANCIÓ
JOAN MANUEL BERENGUER
Enginyer i director d’R+D+i a PrevenControl
El que veurem ara, és la visió que ens
trobem a les nostres empreses clients, que
pot extrapolar-se al parc de maquinària o
al parc de clients.
En primer lloc veiem unes màquines sobre
les què hi ha unes possibles solucions
estandarditzades, que són màquines
concretes destinades a tallers, de les
quals n’hi ha moltes al mercat (torns,
fresadores, trepants, etc.) i que el mateix
mercat ja ofereix solucions estàndard
disponibles i de fàcil aplicació.
Per altra banda, n’hi ha d’altres de més
específiques – o que així ho considerem
nosaltres- ja sigui perquè n’hi ha
molt poques al mercat, són màquines
dissenyades en concret o que formen
part d’un acoblament de maquinària,
que creen un línea de producció, les
quals necessiten unes solucions molt
més concretes, i en aquest cas, hi entra
una mica el factor enginy i la feina de
l’enginyer determinant el que li cal a
aquella màquina o conjunt de màquines.
Quant a les màquines estandarditzades,
què és el que ens trobem? Doncs una
sèrie de situacions, com ara:
- esmeriladores sense proteccions
contra projecció de partícules o
contra atrapaments en els discos
- calandres sense proteccions en els
rodets
- controls numèrics que, tot i tenir

proteccions, no estan lligades a un
sistema d’enclavament i, per tant, la
protecció no és completa
- fresadores i altres equips en què
bona part dels seu equips no estan
protegits
- o trepants que, en algun cas, tot i
tenir el marcatge CE han perdut la
protecció.
En el cas dels torns, hi ha punts a tenir
en compte ja que, com que són equips
molt robustos, duren molt de temps,
sovint són de segona mà i com que solen
ser vells tenen força deficiències. Trobem
esquadradores en què, o no hi és o s’ha
retirat la protecció del disc; serres cintes,
que també són equips robustos que
duren molt i, per tant, tenen aquesta
problemàtica.
Tot i que hi ha màquines velles, s’ha
intentat fer algun esforç per adequar-les
però al endinsar-nos-hi una mica trobem
que les proteccions són massa justes i no
acaben de complir la normativa perquè
segueixen quedant parts descobertes.
Ens trobem també, en altres sectors com
les talladores de pedra, per exemple, que
el fil de diamant està a la vista i és molt
accessible a qualsevol operari que passi
per la zona, i fins i tot, màquines a les
que la protecció ha estat violada.
Continuem trobant carretons vells als que
els falta algun tipus de protecció (sobretot
cinturó de seguretat) que normalment
contenen els ROPS i FOPS però segueixen
tenint deficiències. Polidores de diferents
tipus i maneres a les que els falta protecció
sobre la projecció de partícules com per
atrapaments; serres de disc grans en
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què tot i haver-hi una protecció ha estat
violada, ja que el control numèric està a
tocar de la zona de tall i en el moment
en què, teòricament, es traspassa aquesta
area, s’hauria de poder parar la màquina,
i no ho fa.
En aquest cas, moltes de les solucions són
fàcils d’aplicar amb proteccions estàndard
lligades a sistemes d’enclavaments
(per exemple, tant les fresadores, com
els torns, com els trepans, són força
estandarditzats); proteccions contra
projecció de partícules per esmeriladores,
resguards mòbils o resguards retràctils
per a serres cintes, o tota una sèrie de
dispositius lligats a parades d’emergència,
rearmament, relés, etc. que ens
permeten la incorporació de dispositius
d’enclavament, parades d’emergència,
etc.
De vegades, la solució passa per tornar
al seu lloc o reincorporar aquella
protecció que voluntàriament s’havia
eliminat, normalment, perquè feia nosa
a l’operari.
Tot i així, malgrat tota aquesta mena de
botiga dels horrors que els acabem de
presentar, cal destacar que hi ha clients
i empresaris que han fet grans esforços
per adequar màquines; unes més
estandarditzades, altres una mica més
treballades, premses amb proteccions a
les parts mòbils, d’altres una mica més
complexes lligades a una mica més de
disseny (plegadores amb resguards...)
I pel que fa a màquines que necessiten
solucions específiques, en farem només
una pinzellada perquè, en definitiva, van
una mica lligades a l’enginy de cadascú i
a allò que es troba en cada situació.
Per exemple, tenim una línia de
recobriment de cablejat elèctric que està
formada per una sèrie de donadors on
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hi ha un fil que està rotant perquè s’està
engolint a alta velocitat i està a la vista,
per tant hi ha una zona d’arrapament i
cisallaments, unes zones d’extrusió en què
hi ha la part calenta vista i accessible, hi
ha zones amb arrossegadors i tensors amb
parts mòbils desprotegides o recollidors
que poden produir atrapaments, cops,
despreniments..., també desprotegits. I
tot això es dóna en una única màquina,
per tant, la solució i la protecció no seran
unes úniques proteccions i solucions,
sinó un conjunt.
Un altre exemple són les màquines
que serveixen per a trenar cables. En
aquestes màquines concretament, s’ha
parat esment en protegir la part que es
considera més perillosa que és la que
trena el cable, però no en els donadors
de cable, que estan vistos i l’operari s’hi
pot passejar amb el conseqüent perill de
patir, fins i tot, talls severs.
Un altre exemple seria un parc de captació
d’aigua. Aquí inicialment es va optar per
confinar una zona amb tancament però
es va veure que era insuficient i continua
havent-hi les comportes motoritzades
desprotegides, reixes i neteja-reixes
i cintes transportadores amb falta de
proteccions, filtres en què el risc de
caigudes de diferent nivell és patent.
O en un altre cas , per exemple, en la
instal·lació d’una resmadora que tot i
ser maquinària nova i amb marcatge
CE, existeix un factor, que és la seva
instal·lació que requereix la posada en
adequació del RD 1215. Les possibles
solucions, en aquest cas, podrien ser
una sèrie de resguards fets a mida
per aquestes parts mòbils, proteccions
concretes dissenyades amb més o menys
gràcia i mesura, la millora i l’adequació
dels quadres elèctrics i senyalitzacions.
S’havia dubtat, a l’hora de la col·locació
i el disseny dels resguards, si retirar el
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quadre o si protegir-lo. Vam acabar per
protegir tota la zona d’arrossegament
de la pala que neteja les reixes, o en el
cas en què vam fer un disseny doblat
(diferents alternatives a cada un dels
riscos i possibles solucions).
D’una banda protegim la zona concreta
o bé, si no hi hem d’accedir, el que fem
es distanciar-ne l’operari i buscar una
altra alternativa, per tant calia cobrir la
barra amb un resguard o bé distanciar
l’operari.
O bé, com en el cas de la resmadora a
la que hem fet tot un estudi, i que tot
i haver-hi marcatge CE i instal·lació
correcta veiem que continua haventhi situacions de risc, i el que hem fet
es proposar possibles solucions per tal
de adequar-les. Aquella part de rodets
vistos, la part de talladores accessibles,
la part de necessitar traspassar d’un lloc
a l’altre i es proposa fer una passera.

Joaquim Ruiz
Director general de PrevenControl
Voldria apuntar tres possibilitats de futur
que nosaltres veiem que avui en dia
s’estan duent a terme o que poden ser
punts interessants.
Manteniment predictiu. Hi ha dispositius
que es posen a les màquines i motors,
que a part d’aconseguir una major
eficiència energètica, a partir d’unes
mesures i indicadors ens poden dir quan
una màquina està a apunt d’avariar-se i
per tant ens pot evitar que s’esdevingui
un accident.
Tot això ja esta molt desenvolupat a nivell
de software i existeixen app’s amb avisos
a mòbils, que poden anar regulant cada
una de les màquines. Hi ha dispositius
diversos i alguns d’ells desenvolupats per

empreses catalanes que ja donen molt
beneficis.
Realitat augmentada. Es tracta de la
inserció d’imatges virtuals sobre imatges
reals. Serveix, tant per guiar-nos en la
utilització de la maquinària, com per
assistència en manteniment i formació.
Fins ara hi ha alguns països europeus
que estan treballant en aquest àmbit, i
a Espanya, la Fundación Laboral de la
Construcción de la Comunitat Autònoma
de Castilla-León participa en un projecte
europeu en realitat augmentada aplicada
al manteniment de maquinària de
construcció.
Tot això està molt bé però ens trobem
que els dispositius que s’usen fins el
moment (smartphones i tablets), són
força feixucs perquè cal tenir-los a la ma i
fan de mal manipular. Però han aparegut
enginys com les Googleglass (les famoses
ulleres de google), on a partir de posarse unes ulleres especials visualitzem una
pantalla on a través d’imatges virtuals
sobreposades a les reals va dirigint l’usuari
sobre com ha de fer, per exemple, el
manteniment d’una màquina en concret,
prèviament identificada. Això pot evitar
molts accidents i pot representar un canvi
de paradigma, tant assistencial com de
formació.
Segons diuen a SIEMENS, abans, per
fer reparacions complicades en l’AVE,
els calia 21 hores de temps de resposta
perquè havien de ser assistits per una
persona que venia d’Alemanya, i des què
disposen de l’assistent les han reduït a
tres hores.
Hi ha altres dispositius que, fins i tot,
poden unir el manteniment predictiu
amb la realitat augmentada (com és el
cas del projecte d’SMART CITY, d’HP) i
es tracta d’uns vidres que es col·loquen
a un vehicle -que podria ser un carretó
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elevador, per exemple- i permeten llegir
correus electrònics i indicar tota una sèrie
de dades a l’hora que poden detectar si
el vehicle està a punt d’espatllar-se i el
temps que tardarà en succeir l’averia. I
a totes aquestes aplicacions se’ls en pot
afegir qualsevol altra.
Pot semblar (i de fet ho és) una realitat
molt futurista, però SAMSUNG, l’any
passat ja va presentar un vidre pantalla
que pot fer aquestes funcions.

Impressió en 3D. És la tercera branca
de la nova revolució industrial. Aquesta
permet la construcció de proteccions,
resguards, peces fetes a mida, etc,
per incloure a màquines a costos molt
econòmics i ja hi ha empreses que les
construeixen a mida del consumidor. En el
camp de l’enginyeria aquest també és un
tema interessant, i de fet el mecanisme és
senzill i molt econòmic tot i que permet
fer peces i resguards complicats.
Com deia en Miquel Martí i Pol: “Tot està
per fer i tot és possible”.

Podeu accedir a la seva ponència a
http://prezi.com/5lxonbsfmqyk/seguridad-en-maquinas-y-equipos-de-trabajo-ides-jn13/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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COL·LOQUI

Francesc Amer
S’ha parlat dels riscos associats a les
màquines, però no hem parlat de la
certificació. Què en podeu dir de la
certificació de les màquines per tal de
saber que les tenim ben adequades i
certificades?
Joan Manel Berenguer
Des del nostre punt de vista, l’adequació
d’una màquina passa per revisar la seva
correcta adequació a la legislació actual,
proposar les mesures preventives per a
la aplicació posterior d’aquestes mesures
preventives, i que un enginyer o un tècnic
en prevenció de riscos (que en aquest cas
ha de ser enginyer) emeti un certificat
conforme aquestes proteccions estan
col·locades i que aquell equip s’adequa al
1215.
A partir d’aquí, quan caldrà adequar
el 1215? Doncs en el moment en què
la màquina es posi a disposició dels
treballadors i des del meu punt de
vista, independentment de si té o no el
marcatge CE. Podríem dir que el marcatge
CE arriba fins a les portes de l’empresa i
el 1215, de portes endins quan es posa a
disposició dels treballadors.

Francesc Amer
Per tant vol dir que no només és tracta
de la màquina sinó de l’entorn i les
instal·lacions que porten l’energia de la
màquina.
Andreu Muntaner, de Cartonajes M. Petit
En relació a aquest comentari, perquè
l’actuació de la Inspecció no té en compte
o no dóna crèdit a les certificacions que
fan les certificadores i les menysté? i
perquè els certificadors no poden donar
arguments a la Inspecció per fer valdre
las seves certificacions?
Entenc que tant la Inspecció com els
certificadors hauríeu de col·laborar
perquè normalment a la que hi ha una
actuació d’inspecció i una màquina
certificada, només hi ha un jutge que
acaba decidint el que li sembla que
bonament es pot fer.
Perquè això no funciona?
Joan Manel Berenguer
Crec que la resposta us l’hauria de donar
Inspecció perquè són ells qui han de
determinar si realment menysté i si és el
cas, perquè menysté les certificacions.
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Si un professional enginyer dedicat
a aquest sector signa un document o
certificat en què diu que aquella màquina
és adequada, en serà el responsable i
entenc que com que és l’especialista
que signa aquell document, això, ha
de prevaldre per damunt del criteri de
l’empresari, que haurà de dipositar la seva
confiança en aquest professional de la
mateixa manera que es fan projectes i es
carreguen responsabilitats sobre càlculs
d’aquests projectes o qualsevol certificació
i es carreguen responsabilitats sobre una
certificació d’un final d’obra o instal·lació.
El sistema ha de ser el mateix.

Estem parlant què hi ha aquest certificat
de posada en conformitat però abans
també parlàvem que hi ha un certificat CE
(que precisament la Sra. Estrella Rincón
ja ho ha posat de manifest) que tampoc
no vincula el fet que una màquina que
tingui un marcatge CE estigui complint
la normativa laboral.

Què és el que fa Inspecció i que és el que
fan els tribunals? Doncs els professionals
del dret us ho hauran de contestar.

Per tant, no és que es menystingui, és
que és un tema de seguretat jurídica i si
un inspector aixeca un acta en base al
que sigui, al final, la pròpia empresa i la
autoritat laboral li demanarà que digui
on està reflectit això ja que si no ho està
en un text legal no té cap sentit.

Josep Nadal
Estem parlant de certificats, però pel
1215 no exigeix cap certificat, per tant és
un certificat voluntari que el pot emetre
qualsevol
Jordi Martínez
Em suposo que això de “menystenir”
serà en qüestions puntuals. Normalment,
el que fa la Inspecció és remetre’s a la
legislació vigent.
En l’adequació de màquines 1215, el
certificat o un document, el pot emetre,
a priori (i això com uns deia ho trobareu
a la pagina de la Inspecció, a l’espai de
criteris se’n parla) un tècnic competent
que se suposa que, en el marc actual, ha
de ser algun tècnic de nivell superior,
com a mínim, i com que estem parlant
de màquines, en la especialitat de
seguretat.
Que hi hagi aquest certificat o document
no conta, perquè realment el que prima
a la Inspecció (que això és el que diu la
Legislació Laboral que ens pertoca), és
l’avaluació de riscos.
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Aquest és un primer pas. però si després
de tot això, durant la inspecció o la
investigació, l’inspector o el tècnic o qui
sigui constata que allò no està complint,
malgrat tot, el que prima és el 1215,
annex 1 i annex 2.

Per tant la única cosa que es pot fer i
que poden fer els inspectors de treball
i els tècnics habilitats és remetre’s a la
legislació vigent. Res més.
Jordi Guasch
Hem parlat de seguretat en màquines i
equips de treball però molts dels que som
aquí som professionals que ens dediquem
al món del projecte i de les instal·lacions
i voldria saber en quines circumstancies,
en quins casos podem ser responsables en
el cas que alguna d’aquestes màquines no
compleixin, perquè, en principi nosaltres
no les projectem. En quins casos i com i
perquè se’ns poden demandar o requerir
responsabilitats?
Estrella Rincón
Aquí potser hauríem de parlar de RC
de producte defectuós o deficiències de
la màquina que ha estat certificada o
valorada por un enginyer que li ha donat
l’OK.
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Joaquim Ruiz Bosch
Jo vull apuntar que hi ha una sentència,
de fa uns 15 dies, sobre un enginyer d’un
servei de prevenció de Valladolid, que ha
estat condemnat a un any i mig perquè,
segons el jutge, no havia previst el
possible risc d’aixafament d’un elevador
en un taller mecànic. Tan sols havia
posat que calia tenir fet, correctament,
el manteniment. Doncs sembla ser que
el taller feia un mes i mig que no feia el
manteniment.
A vegades es recorre a aquestes condemnes inversemblants per aconseguir
diners per a la víctima, en casos en què
l’empresa esta a punt de fer fallida, i així
es pot cobrar l’assegurança.
O sigui que per desgràcia, els enginyers
podem estar afectats fàcilment.
Hi ha sentències que condemnen d’una
manera força arbitraria i és un tema que
s’ha de tractar amb cura.
Jordi Guasch
Nosaltres estem preocupats perquè els
jutges comencen a fer el que s’anomena
“llamada en garantia de la LOE” que és una
possibilitat que tenen aquests jutges quan
no troben responsables (ni promotors ni
constructors ni instal·ladors). Aleshores
van a buscar el tècnic, quan el tècnic no té
cap responsabilitat. Ara estem intentant
general un grup de força perquè s’anul·li
això ja que considerem que és una
situació molt injusta però com que està
a la LOE, s’hi agafen. Potser no en tenim
cap de responsabilitat, però potser és que
no la sabem.
Al nostre sector som molt conscients que
des del moment que signem alguna cosa
en som responsables d’una o altra manera,
però en aquest cas concret de seguretat de
màquines, quan projectem no dissenyem
més que una sèrie d’instal·lacions que té
una màquina.

El que vull saber és si hi ha qualsevol
possibilitat que ens imputin quan es tracta
d’un problema de màquines que, en teoria,
nosaltres no hi hem intervingut. Si passa
alguna cosa dins, doncs, cap problema,
però si no passa, al menys, que se’ns doni
una mica de tranquil·litat, ja que ara això
de la “llamada en garantía” està afectant
companys que no són responsables però
que com que hi eren els busquen perquè
disposen d’assegurances.
Lluis Serra, tècnic habilitat de l’Inspecció
de Treball de Girona
Per al·lusions. Quan jo faig les visites a
les empreses el que em marca és la data
d’aplicació, és a dir, si la màquina és
anterior o posterior a l’1.1.95.
Segons sigui, hi ha un tractament
perfectament diferencial: si és posterior
sobre el paper ha de portar el marcatge
CE i un manual d’instruccions que, en
definitiva, és la garantia que dóna el
fabricat de la màquina, a l’usuari, La
garantia que allò que té compleix les
normes de seguretat.
Ara, apliquem el 1215, que la seva
aplicació és a totes les màquines
(absolutament a totes), i comença abans
de comprar-la, perquè hem de tenir en
compte on l’instal·larem etc... i el fet
diferencial el trobem en l’annex 1 de
Disposicions Mínimes de Seguretat i
Salut.
A les màquines noves, fabricades a partir
d’aquesta data, ja es parla de Requisits
Essencials de Seguretat i el fet diferencial
entre els Requestis i les Disposicions
Mínimes radica en què es fa referència
a Requisits quan s’està dissenyant la
màquina (en fase de disseny i sobre
la taula), mentre que quan es parla de
Disposicions Mínimes es tracta d’una
maquina que ja està fabricada.
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Tots els que coneixem aquest tema sabem
que el que podem fer amb una màquina
fabricada és molt limitat.
Per tant, arribats a aquest punt, vull fer
una reivindicació: que en la mesura en
què els tècnics habilitats o inspectors de
treball detectéssim incompliments en
màquines, a part d’enviar-ho a l’usuari, ho
poguéssim enviar, també, a l’administració
competent (Industria o la Agència Catalana
de Consum) i al fabricant, importador,
comercial o distribuïdor.
Quan es parla de certificacions, la
única que val en relació a màquines és
la Declaració de Conformitat i qui fa
aquesta declaració ha de tenir un accés
fàcil a l’expedient tècnic...
Ja se sap que la gran majoria de fabricants
de màquines no les fabrica en la seva
totalitat i que en molts casos es tracta
de muntadors, i aquí sorgeix el tema de
responsabilitats.
La gran diferència sobre el paper (la
realitat ja és una altre història) és que la
responsabilitat de les màquines, abans de
l’1.1.95 recau sempre en l’usuari, mentre
que la responsabilitat de les maquines
a partir d’aquesta data, i sobre el paper,
malauradament i per inèrcia, segueix
estant la mateixa; compartida, I amb
això em refereixo a què si l’errada és
de fabricació, és atribuïble al fabricant,
perquè no hem d’oblidar que el manual
d’instruccions l’elabora el fabricant i,
per tant, aquest manual passa a ser una
eina més de la màquina. O sigui que si és
atribuïble i es pot demostrar, actualment,
l’usuari, i només ell,
pot demanar
responsabilitats al fabricant i això, ara
mateix, no s’està fent.
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Moltes empreses reivindiquen que per
defecte, també des de l’Administració,
es demanin responsabilitats al fabricant,
però tot i que s’intenta, els organismes
competents diuen que no tenen
capacitat tècnica ni humana per tirar-ho
endavant.
En la meva opinió, els fabricants també
agrairien –i no ja amb ànim de sanciópoder rebre des de l’Administració els
incompliments que nosaltres detectéssim
a la inspecció.
Assistent
Jo voldria fer una reflexió en la línea del
que ha dit la senyora Estrella Rincón.
Quan hi ha un accident amb algú molt
perjudicat el sistema jurídic que tenim
diu que s’ha de rescabalar la persona que
ha sofert el mal.
En la meva opinió, crec que ni que es
tingui la màquina amb el marcatge CE,
ni que compleixi totes les normatives,
declaracions de conformitat, procediments, etc, algú ho ha de pagar i això jo
m’ho he sentit dir personalment.
Si tornem a l’exemple de la cisalla, a
l’acabar el procés ja havia sortit de no se
sap on un procediment. I tot perquè algú
havia de pagar i, malauradament, aquest
és el sistema jurídic que tenim.
I dient això. no estic fent cap pregunta
a ningú. És només una reflexió a partir
de coses que per la meva experiència he
anat veien.
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Presentació de les
fitxes d’adequació
de màquines.
Proposta de
projecte
Josep Maria Nadal
Enginyer industrial i expert en màquines
Enginyer industrial, especialitat Organització Industrial (ETSEIB) i tècnic superior en Prevenció
de Riscos Laborals. Des de 1992 és assessor de fabricants de màquines en l’aplicació de les normes
europees de seguretat, investigador d’accidents i perit de màquines i equips de treball.
Des de 1996 analitza, també, la seguretat dels equips de treball d’empreses en acompliment del
RD 1215/97. Ha impartit mes de quaranta cursos sobre seguretat en màquines.

Bernardo Gutiérrez
Enginyer tècnic industrial i expert en màquines
Enginyer tècnic industrial i tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals. Soci fundador i director
de les empreses SEIS MAQUINARIA i ADECUO. Expert en seguretat en màquines. Anteriorment
ha treballat en altres empreses en seguretat en màquines.
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PRESENTACIÓ DE LES FITXES D’ADEQUACIÓ
DE MÀQUINES. PROPOSTA DE PROJECTE

JOSEP MARIA NADAL
Enginyer industrial i expert en
màquines
Gràcies al Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona, al Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya i
a l’IDES per haver confiat en nosaltres,
per tirar endavant aquest projecte sobre
fitxes d’adequació de màquines.
Aquestes fitxes són l’aplicació pràctica del
RD 1215/97, que ha sigut molt polèmic
a Espanya perquè, només en sis pàgines,
pretén definir la seguretat mínima que
han de tenir tots els equips de treball.
És molt complicat que en sis pàgines
es pugui explicar quines han de ser
les proteccions per aconseguir que les
màquines siguin segures, perquè tant
les màquines com els equips de treball
exigeixen molt més. De màquines n’hi ha
de molts tipus, per tant, el RD conté unes
directrius massa generalitzades.

El Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, va fer una “Guia
Técnica” de caràcter no vinculant copiant
parts d’unes quantes normes europees de
seguretat aplicables a les màquines noves.
És evident que, si la Guia Tecnica no té
caràcter vinculant, es deixa en mans dels
jutges interpretar si una màquina o equip
de treball compleix o no els requisits
mínims de seguretat. Per altra banda,
aplicar les solucions de seguretat exigides
a les màquines noves no és possible,
moltes vegades, en màquines velles
de fa vint o trenta anys. Amb aquestes
dues consideracions ja tenim la polèmica
servida entre empresaris, tècnics de
prevenció, inspectors de treball i jutges.
A França, quan es va publicar aquest RD
1215/97 —per a ells, els articles 23315 al 233-30 del “Code de Travail”— els
empresaris francesos es van dirigir a la
seva Administració i van exposar que no
es veien capaços de posar-lo en pràctica
perquè era massa complicat i poc definit.
Davant d’això, es van reunir Govern i
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patronals empresarials per mirar d’arribar
a un acord. Tot això està publicat en les
guies de “Mise en conformitè” editades
per les agrupacions empresarials franceses, conjuntament amb l’INRS (Institut
National de Recherche et de Securité).
Quan les van tenir enllestides, l’Administració els va donar la seva aprovació i les
van signar, fent constar en la introducció
que: ”Se’n desprèn que les empreses que
adoptin, per a les màquines concernents,
les disposicions pràctiques d’aquestes
guies, es consideraran que han satisfet,
en l’estat actual de la tècnica, l’obligació
de la posada en conformitat”. Per tant,
quedava molt clar el que calia fer a cada
tipus de màquina per adequar-la a les
exigències establertes en el RD 1215/97.
Alemanya també té un reglament
d’adequació de màquines (anomenat
RUET) que no varia gaire de les normes
de seguretat VBG utilitzades per les
empreses i per les mútues, fins a la
publicació del seu RD 1215/97.

d’aquestes fitxes? Ho il·lustraré amb un
exemple verídic i personal.
Fa uns anys em vaig dirigir a una
empresa perquè em demanen que havien
d’adequar unes màquines. A l’empresa
hi tenien una premsa d’embragatge per
treballar amb ferro. Van fer venir el tècnic
de prevenció que consideràvem que era
un bon coneixedor dels riscos.
Es va trobar una premsa molt ben
muntada i va dir que faltava posar un
aturament d’emergència i un pictograma
que indiques l’obligatorietat de posarse els cascos per reduir-ne el soroll. El
pressupost que els va presentar pujava
150 euros.
Per acabar de valorar si l’opinió i el
pressupost d’aquell tècnic eren correctes
es va trucar al fabricant de la premsa. El
fabricant va trobar, entre altres coses, que
la vàlvula pneumàtica de l’embragatge no
era la correcta i junt amb altres defectes,
els va fer un pressupost d’adequació de
3.550 euros.

A Espanya no tenim res de tot d’això.
Les guies franceses diuen: “aquesta
iniciativa suposava un cert valor.
Pocs tècnics gosaven, en aquesta
època, aportar precisions tècniques
sobre el contingut precís de la posada
en conformitat. La solució fàcil era
proposar, per a les màquines en servei,
les solucions tècniques desenvolupades
en el quadre de màquines noves. Aquesta
actitud, que tothom acorda considerar
oficiosament com irrealista, tenia el gran
mèrit de no exposar al prevencionista a
cap risc jurídic, deixant a les empreses
davant de problemes tècnics d’un cost
elevadíssim”.
És per això que nosaltres creiem que calia
fer unes guies com a França. I les hem fet
una mica diferents. Quin és el problema
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El director de RRHH de l’empresa sospità
que, atenent la diferència de pressupostos,
hi havia alguna cosa que no quadrava en
aquesta legislació tant inconcreta.
Una vegada decidits a aprovar el
pressupost de 150 euros em varen
demanar a mi la tercera opinió i jo els
vaig presentar un pressupost entre mig
dels dos anteriors perquè vaig considerar
que el fabricant s’excedia perquè
pretenia canviar peces que no calia, i
el prevencionista no havia vist molts
defectes de seguretat (cal dir que no
havia llegit mai la norma de seguretat de
premses). Al final l’adequació va costar
uns 1.800 €.
A Espanya, per revisar un trepant, per
exemple, i fer-ne l’informe es cobren X
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euros. Contant la quantitat de trepants
que hi ha al país i multiplicant els X
euros per revisar aquesta quantitat de
màquines, ens surt que paguem quantitats
astronòmiques per les revisions, mentre
els francesos es gasten 30 euros, que són
els que van pagar al CETIM per editar les
fitxes. Això és ser competitiu i no pas el
que estem fent nosaltres.
Als EEUU en 15 dies munten una empresa,
quan a Espanya tardem 6 mesos. Que hem
fet a Espanya per ser més competitius?
És molt més econòmic fer unes fitxes
de seguretat que anar pagant informes
d’adequació de cada màquina i amb
criteris poc o gens homogenis, que creen
dubtes a l’empresari, a l’inspector de
treball i als jutges.

01

Ara ens trobem que tot depèn del
veredicte d’un jutge, que no sempre coneix
adequadament les màquines ni la seva
legislació concreta i que no té al darrera
un tècnic assessor que li pugui explicar
els dubtes tècnics que li sorgeixin.
Si, en definitiva, tots volem els mateix
—que no hi hagi accidents— cal facilitar
les coses perquè així sigui; agafar
responsabilitat.
Perquè fem les fitxes? A França, quan
les fan, redacten un apartat que diu: “en
el pla jurídic, certs documents tècnics,
emanant de les associacions professionals
o de centres tècnics professionals, són
considerats pels tribunals com actes
“administratius” i si les fitxes les fan els
nostres col·legis —el d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona i el d’Enginyers
Industrials de Catalunya— aquestes

02

Trepant manual

Esmoladora
Principis bàsics de seguretat

Principis bàsics de seguretat

* Imatges cedides per BOSCH
* Imatge cedida per IBARMIA

TREPANT MANUAL

pàg. 1/4

ESMOLADORA

pàg. 1/4
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fitxes tindran un reconeixement perquè
estan fetes per col·legis professionals.

BERNARDO GUTIÉRREZ
Enginyer tècnic industrial i expert en
màquines
Estem aquí per presentar-vos el projecte
de fitxes de seguretat per al RD1215, que
hem elaborat entre diferents experts en
seguretat en maquinària, coordinat per
l’IDES i promogut el Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona i el
Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya. Aquestes fitxes pretenen
donar unes bases mínimes sobre el que
s’ha de fer en determinats equips per
assegurar que compleixen el RD1215;
que és l’objectiu de tots els empresaris, i
que, en definitiva, es la via per assolir el
seu desig: que ningú prengui mal.
Volem fer una sèrie fitxes de diferents
sectors que ens diguin clarament què és el
que hem de fer perquè la nostra màquina
sigui segura. És clar que ens basem en
el 1215 però l’interpretem de manera
clara i entenedora a partir d’unes normes
harmonitzades, i expliquem quina és la
protecció que cal ficar, a quina distància
s’ha de posar, a quina alçada... basantnos en la normativa, n’existeixen unes
700 aproximadament!, i en les notes
tècniques de prevenció del Institut de
Seguretat i Higiene en el Treball, i ens
posem d’acord entre els experts, en quins
són els mínims que ha de complir una
màquina.
A qui va destinat? Doncs a tots els
empresaris, ja que són els que tenen
l’obligació de posar els mitjans segurs a
l’abast dels seus treballadors; a organismes oficials i públics, perquè sabem que no
tenen sempre els coneixements suficients
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per fer aquesta inspecció; a responsables
de manteniment, d’enginyeria, de
producció de les empreses, perquè
sàpiguen què han de fer i com l’han de
modificar, i a tècnics de prevenció, ja
que moltes vegades són els responsables
de que les màquines siguin segures,
perquè el gerent els traspassa aquesta
responsabilitat. En definitiva, a qualsevol
professional que hagi de adequar aquestes
màquines per tal de poder assegurar que
compleixen el RD1215.
Som un grup de persones que no estem
sempre d’acord, però que ens hi acabem
posant per saber quins són aquests
mínims que tothom hauria de conèixer i
que haurien de ser els suficients perquè
la Inspecció acabi donant l’OK.
De moment, hem fet dues fitxes que
us les volem presentar: el trepant i la

mola. La nostra intenció és fer-ne més,
de les màquines-eina més habituals.
Però per a què això sigui possible ens cal
recolzament.
Juntament, amb la documentació que
se us ha lliurat a la entrada, hi trobareu
les dues fitxes (la del trepant i la de la
mola), que és el projecte que hem iniciat
amb el grup fa uns tres mesos per tal de
posar-nos d’acord en quin havia de ser el
contingut de la documentació i la seva
presentació.
Quin es l’objectiu? Doncs primerament
especificar quina és la màquina; la
descripció de l’equip de treball, per saber
exactament de quina màquina estem
parlant i de quina no estem parlant
(que tant important és saber una cosa
com l’altra); explicar quins són els
principals perills d’aquest equip per tal
que qualsevol petit empresari que no hi
entengui, en prevenció, pugui conèixer,
a través d’elles, quins són els punts que
s’han de protegir perquè ningú prengui
mal.
També fem unes recomanacions generals
que poden servir per, gairebé, la majoria
de les màquines, acompanyades d’uns
esquemes senzills, i unes recomanacions
més específiques per a cada una de les
màquines. Per exemple, a la fitxa del
trepant, parlem de posar una protecció
davant la broca, però que no entorpeixi
la feina, i expliquem com fer-ho. El
propòsit del 1215 és el de protegir
l’operari perquè no es faci mal, però,
lògicament, que l’empresari pugui
continuar produint.
Expliquem les opcions que dóna la
normativa, ambdues vàlides, i quins
requisits tenen. Si es tria un resguard
mòbil, estem obligats a què hi hagi un
enclavament (un micro, un final de
carrera) que si s’obre aquest resguard,
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automàticament, es pari el moviment del
trepant, de la broca. I si se’n tria un de
fix, expliquem com s’ha d’instal·lar i com
s’ha de fixar a l’equip, per complir amb la
normativa.
Un altre punt de les fitxes fa referencia
als equips de protecció individual, on
definim els que són obligatoris

aquest tipus de fitxes i esperem que us
puguin ajudar a la vostra feina. La nostra
intenció és tirar endavant aquest projecte,
però per fer-ho possible necessitem
el vostre suport. Penso que és força
interessant i és una bona eina per a les
empreses, per als serveis de prevenció,
fabricants de màquines, etc. Aquestes
fitxes tindran una repercussió nacional i
es faran arribar a totes les empreses.

En resum, a les fitxes anem al gra, sense
donar-hi massa voltes, per a què es
tingui clar com s’ha de adequar l’equip
al RD1215.

Esperem que si el projecte tira endavant,
puguem donar servei a tots els empresaris
i totes les persones que ho necessitin.

Desitjo que us hagin semblat interessants

Gràcies per la vostra atenció.

COL·LOQUI

Sra. Maria Cinta Pastor:
Primer felicitar-vos perquè aquestes
fitxes seran molt útils, tant per la seva
senzillesa, com pel servei que donaran,
com pel llenguatge tant entenedor.
Però jo us demanaria que em féssiu dues
més: he vist la llista. Parleu de la formació,
de què l’operari tingui la formació adient
i també que es faci un manteniment
adequat.
Podríeu fer una fitxa sobre el què
és la formació adient i de què és el
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manteniment, perquè hi ha persones que
tenen el procediment però no l’entenen.
Podrien ser fitxes elaborades de manera
simple (les formacions venen sempre en
forma de papers i més papers), ja que el
tema del manteniment és fonamental.
Bernardo Gutièrrez
Ho tindrem en comte perquè és molt
interessant el que proposes.
Josep Maria Nadal.
Sentim que sempre que es parla de
formació, en la nostra legislació, surt
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la figura del “tècnic competent” i el
concepte “formació adequada”, i és per
això que nosaltres també hem inclòs
aquests termes aquí.
Nosaltres ometem qualsevol “...ment”
perquè les coses s’han de fer d’una manera
concreta i determinada i aquí no hi valen
els “...ments” (com adequadament,
correctament etc.)

Francesc Amer
Moltes gràcies.
Abans d’acabar voldria demanar-vos
que les empreses que representeu
estiguin disposades a col·laborar amb
aquest projecte per tal de poder-lo tirar
endavant.
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Taula rodona.
Estat de la qüestió.
Carles Mansou
Cap de la secció de Productes Industrials de la Subdirecció general de
Seguretat Industrial

Jiri Tvrdy

Enginyer tècnic industrial i cap de l’Àrea de Planificació Tècnica de la
Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral

Marisa González
Responsable de Prevenció de Riscos de PIMEC

Oscar Puig
Subdirector general d’AMEC

Lluís Raurich
Director d’Engi-Com
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Carles Masnou
Enginyer Industrial, Màster en Gestió de
l’Administració Pública per la UAB, Tècnic
Superior en PRL i professor col·laborador
en formació de prevenció en l’àrea
d’aparells d’elevació. Actualment és cap
de secció de productes de la Subdirecció
General de Seguretat Industrial del
Departament d’Empresa i Ocupació de la
generalitat de Catalunya des d’on fa un
seguiment de l’aplicació de la Directiva
de Màquines. Coneixedor dels aparells
elevadors i grues, va realitzar tasques
d’Inspector en aquest camp durant un
ampli període de temps.
Bon dia.
Durant una etapa d’uns 20 anys
aproximadament, jo portava les tasques
d’inspecció d’aparells elevadors. Actualment, i des de fa un any, sóc cap de secció
de Productes i des d’aquest àmbit us
voldria fer una pinzellada de què és el que
fem des de la Generalitat de Catalunya.
La Secció de Productes Industrials
penja de la Subdirecció General de
Seguretat Industrial i una de les nostres
competències és l’aplicació de la Directiva

en Màquines. Aquesta tasca també es
porta des dels Serveis Territorials.
Els tècnics que desenvolupen aquestes
tasques atenen, per exemple, la vigilància
del mercat. Avui, en aquest Fòrum se n’ha
parlat una mica i en general en sentit
negatiu.
La vigilància del mercat a nivell Europeu
pateix serioses mancances. Aquí, a
nivell general, les mancances són
pressupostàries i els recursos escassos,
no obstant això, amb aquests pocs
recursos que tenim estem intentant fer
que aquelles màquines que no estan
conformes a la Directiva en Màquines i
que, per tant, s’han posat al mercat sense
complir-la, esmenin els defectes.
La Vigilància del Mercat la desenvolupem
bàsicament a partir de denúncies
d’empreses de la competència que
veuen que hi ha un altra empresa que
ha col·locat al mercat un producte
amb marcatge CE que, segons ells, no
compleix amb la Directiva de Màquines;
també pot venir d’un usuari (empresari o
no); pot ser també d’Inspecció de Treball
que ens comuniquen casos de màquines
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que, segons ells, no compleixen tampoc
aquesta Directiva; i fins i tot també des
d’altres comunitats autònomes (Castilla
la Mancha, Comunitat de Madrid...)
en què encara que no hi hagi hagut
accidents, en una visita al centre,
hagin observat que hi ha una màquina
defectuosa i com que el fabricant radica
a Catalunya, també ens ho remeten a
nosaltres. Obrim un expedient informatiu
i el procés és requerir al fabricant que
n’aporti l’expedient tècnic i que en doni
explicacions, i a vegades, nosaltres li
aportem l’informe d’aquella comunitat
autònoma a la qual es donen una sèrie
d’incompliments.
Què és el que hem observat amb aquests
expedients informatius que s’han obert?
Hi ha vegades que la Declaració de
Conformitat no és correcte, sigui perquè
no estan contemplades totes les directives
o totes les normes harmonitzades. A
vegades o no s’ha lliurat el manual d’ús o
no és correcte.
No obstant això, sovint el fabricant ens
diu que la màquina ha sortit de fàbrica
correctament, però que posteriorment se
li han fet unes modificacions per part de
l’usuari, que la fan no correcta (s’han tret
proteccions, s’ha perdut senyalització o no
se li ha fet un manteniment correcte).
Nosaltres posem l’èmfasi en el Manual
d’Instal·lació d’Ús i Manteniment. Aquesta
documentació s’ha de lliurar amb la
màquina. El fabricant ha dissenyat una
màquina pensant que no se’n faci un mal
ús previsible. El fabricant està convençut
que d’aquella màquina se’n farà l’ús que
ell pensa i que se’n farà el manteniment
adequat.
Des de la Vigilància del Mercat, des
de la Generalitat de Catalunya es
dóna suport al fabricant; si ens adreça
consultes; intentem donar-los respostes i

82

assessorar-lo, no obstant, el que no fem
és l’assessorament de total la màquina.
Vull acabar agraint aquesta trobada a
l’IDES, perquè, almenys a mi m’ha servit
per aprendre moltes coses i compartir-ne
d’altres amb tots vosaltres.
Jiri Tvrdy
Enginyer Tècnic Industrial, cap de l’Àrea
de Planificació Tècnica de la Subdirecció
General de Seguretat i Salut Laboral
Faré una pinzellada de les funcions de
les quatre principals àrees que hi ha a
la Subdirecció General de Seguretat i
Salut Laboral. Us donaré algunes dades
que crec que poden ser interessants
(n’avançaré algunes, que després es
poden completar), i deixaré pel final
algun aspecte tècnic o controvertit.
Començaré per l’Àrea d’Informació i
Registres. És l’encarregada de la recepció de comunicats relacionats amb la
seguretat i salut laboral, com poden
ser els accidents amb i sense baixa, els
comunicats urgents, els comunicats
d’obertura de centres de treball, etc.
Subratllaré algunes dades que s’hi
obtenen. A les dades de sinistralitat
laboral interanuals de maig (que es poden
trobar a la pàgina web del Departament)
es pot veure que hi ha hagut de l’ordre
de 73.000 accidents amb baixa. Els
accidents relacionats amb equips de
treball, en concret els corresponents a
les eines manuals i originats per contacte
amb elements tallants o punxants, han
estat uns 2200 accidents lleus (també
hi ha hagut de greus, i fins i tot mortals,
però aquests haurien estat més aviat per
agressió).
Els accidents corresponents a màquines
i equips de treball i produïts per un
atrapament, aixafament o resultant
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d’una amputació (dels 73.000) se’n
comptabilitzen 364 de lleus, 24 de greus
i 2 de mortals. Sí, hi ha hagut accidents
mortals en màquines.
Cal destacar també els accidents amb
equips i màquines per contacte amb
elements tallants o punxants. En aquests
cas el nombre d’accidents lleus és
més elevat, de l’ordre d’uns 1000, i 11
accidents greus.
Vull subratllar que en els comunicats
d’accidents no apareix en cap cas la causa
que ha permès l’accident i, per una altra
banda, que la fiabilitat de certes dades
dels comunicats vindria ser certament
relativa.
Un altra de les àrees de la Subdirecció és la
d’Investigació. És l’encarregada de realitzar
estudis i treballs d’anàlisi de condicions
de treball. Els resultats de certs estudis
vindrien a recolzar algunes dades que
s’han apuntat (i que a l’àrea de Seguretat
Industrial els podria interessar).
Quan es va realitzar la segona Enquesta
Catalana de Seguretat i Salut, una de les
preguntes feta als empresaris era si els
equips adquirits en els darrers 3 anys
disposaven de marcatge CE. Alguns no
n’havien adquirit cap i gairebé un 70%
van respondre que “sempre o moltes
vegades”. Prop del 15% d’empresaris van
contestar “poques vegades o mai” (aquí
podrien haver-hi els equips de segona
mà).
Sobre els equips adquirits en els últims
3 anys es va preguntar també si venien
acompanyats d’una declaració de
conformitat. En un 56% es va respondre
que “sempre o moltes vegades”. En haverhi empreses que no han adquirit equips en
els últims 3 anys (en un 18%), hi hauria un
25% d’empreses que han adquirit equips
o màquines que “mai o poques vegades”

venien acompanyades d’una declaració
de conformitat. I una tercera pregunta
relacionada amb els equips adquirits era
si aquests equips venien acompanyats
del manual d’instruccions en català o en
castellà. Es va contestar “sempre o moltes
vegades” en un 56%. Per tant, hi hauria de
l’ordre d’un 25% d’empreses amb equips
adquirits que “mai o poques vegades”
venien acompanyats amb aquest manual
en català o castellà (això no vol dir que no
estiguessin en un altre idioma).
Una altra àrea és la de Formació i
Promoció. És l’encarregada de l’oferta
formativa i d’actuacions de promoció.
Us volia comentar que recentment s’han
actualitzat alguns dels fulls monogràfics,
i en concret el relacionat amb els equips
de treball, el qual es va publicar ahir
mateix. Es tracta d’una revisió de la
versió històrica del full d’equips de
treball. Aquest document el podeu trobar
a la nostra pàgina web, a Internet. De fet
es un resum del Reial decret 1215/1997
i la seva modificació.
Per últim, restarien els aspectes relacionats amb l’Àrea Tècnica. És l’encarregada
de l’assessorament a l’Autoritat Laboral,
la Inspecció de Treball, Jutjats, Fiscalia.
Us dirigiré a algunes de les preguntes
freqüentes que es reben a la Subdirecció
(publicades a internet), relacionades amb
els equips de treball i les màquines.
Es rep un nombre elevat de preguntes
relacionades amb el fet de si un empresari
està obligat a disposar d’un certificat de
conformitat dels equips de treball amb el
Reial decret 1215/1997. La resposta és
no, de fet ja s’ha indicat que l’obligació
de l’empresari és fer l’avaluació de riscos
i, en tot cas, en virtut de la planificació
de l’activitat preventiva, adoptar les
mesures corresponents. En el cas d’una
modificació dels equips, s’hauria de
produir una reavaluació, i per tant,
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disposaria d’un document on es podria
comprovar que pels equips que al principi
podien comportar riscos, aquests han
desaparegut o s’han controlat.
En relació amb els equips que no disposen
de marcatge CE, una de les preguntes
freqüents és si els equips de treball
s’han d’adequar als preceptes del Reial
decret 1215/1997. La resposta és que els
equips han de complir o ajustar-se a les
disposicions mínimes de seguretat.
Un altre grup de preguntes són les
relacionades amb qui té competència
per fer una avaluació de riscos. La
resposta és que ha de ser algú amb la
formació prevista al capítol sisè del Reial
decret 39/1997, modificat. De fet qui
faci l’avaluació de riscos ha de formar
part de l’organització preventiva de
l’empresa. Un assessor extern que no
sigui del servei de prevenció (aliè, propi,
mancomunat o un treballador designat
o el mateix empresari) no forma part de
l’organització preventiva.
I, preguntes referents a contractes amb els
Serveis de prevenció: n’hi ha que inclouen
clàusules relatives a què el Servei de
prevenció realitzarà l’avaluació dels
equips de treball però que no està inclosa
la realització d’una posada en conformitat
dels mateixos. La qüestió és, si l’empresa
disposa de l’avaluació de riscos, ha
complert amb les seves obligacions?
Per acabar, semblava que hi havia un cert
interès en relació a les possibles sancions
imposades per l’autoritat laboral en relació amb els equips de treball o màquines.
S’ha fet un resum en relació a un motiu
infractor concret, l’article 12.16.B del
TRLISOS. L’any 2012 es van imposar 836
sancions amb un muntant global d’uns
3,5 milions d’euros. Si es disgreguen en
funció de l’òrgan competent, s’obtenen
uns promitjos que, pel cas dels Serveis
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Territorials seria d’uns 3.500 euros, i pel
cas de la DGRLQT de l’ordre d’uns 35.000
euros.
Marisa González
Responsable de Prevenció de Riscos de
PIMEC.. Màster Executiu en Direcció de
RRHH – EADA, Auditora interna ISO 9001/
ISO 14001 – UPC, Auditora Sistemas de
Gestió OHSAS 18001 – UPC , Màster
Ergonomia y Psicosociologia Aplicada.
- UPC / UB/ UPF., Màster Seguretat en el
Treball - UPC / UB/ UPF.,Graduada Superior
en Prevenció de Riscos Laborals - ESPRL
INSHT ( Escola Superior de Prevenció de
Riscos Laborals). Va ser : Responsable del
Dpto. Seguridad y Salud - Zobele España (
sector industrial químic) i Técnica RRHH
- PRL Diverses empreses (sector serveis)
- Skillbase - Computer People,....
En primer lloc, i com no podria ser d’una
altra manera, agrair a l’IDES la invitació
a aquesta jornada tant interessant.
Venint de PIMEC, de la patronal de les
petites i mitjanes empreses de Catalunya,
crec que la aportació més interessant que
podem oferir-vos en aquesta jornada és
la explicació de les situacions amb les
que es troben els nostres associats i, en
general, les empreses.
Definirem tres casuístiques -les més
habituals en temes de màquines- i farem
una comparació amb un mitjà molt
quotidià per tots nosaltres: el cotxe.
Em primer lloc ens trobem la màquina
antiga. És aquella màquina fabricada
abans del 95 i que l’empresari ens truca
i ens demana què ha de fer per adaptarla al 1215/97. Aquesta adaptació, en la
majoria dels casos, suposa una inversió
econòmica considerable i en altres,
tècnicament impossible.
Com exemple podem comparar-ho amb
aquell usuari que té un 600 o un 850 i
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el vol adaptar a la normativa actual.
Es tractaria d’adequar aquest vehicle
perquè fos apte per a circular, en aquests
moments, i amb les normatives actuals
de seguretat vial. En aquest cas, ningú
es plantejaria ni posar-li ABS, ni posar-li
ESP, ni AIRBAG (per exemple), sinó que
es centraria, sobre tot, en com pot afectar
la seva màquina en funcionament, a la
circulació dels altres conductors.
Per tant, ens podem preguntar: És
absolutament necessari que una màquina
antiga sigui adaptada com si fos nova?
Aquesta és la nostra reflexió, sempre
tenint en compte que la seguretat va
per davant i que tots els mecanismes que
afectin la seguretat de les persones s’han
de cobrir. Però la resta, també cal?
La segona casuística amb la que ens
trobem, és la d’aquella màquina (antiga
o nova) que quan arriba a l’empresa es
modifica o se’n fa un ús que no és pel
que havia estat dissenyada, per tant, en
el moment en què es fan modificacions
o se’n fa un ús diferent, deixa de complir
normativa i l’empresari hi té una
implicació molt més forta ja que, per
aquest fet, es converteix automàticament
en fabricant, amb tot el que a nivell legal
això comporta. Si això ho apliquem a
l’exemple del cotxe, seria comparable a
que un usuari volgués utilitzar un cotxe
petit com a un tot terreny o que el volgués
“tunnejar”. En aquests casos a ningú se li
acudiria, en el cas de tenir un accident,
tornar al concessionari al·legant que se li
havia dit que el cotxe era segur.
Les màquines estan destinades a l’ús
pel qual han estat dissenyades i si les
modifiquem, i per tant, les convertim en
un altre tipus de màquina, se n’hauria
de fer també l’adequació de seguretat
de la màquina resultant. Tanmateix,
l’empresari ha de tenir clar, en tot cas,
que si fa modificacions, adquireix una

sèrie de responsabilitats afegides, que
son les corresponents al fabricant.
La tercera casuística és la de la màquina
nova amb marcatge CE. En aquest cas,
l’empresari ha invertit en la compra de
una màquina nova. A aquesta màquina
amb marcatge CE, una vegada que
entra a les instal·lacions i es posa a
disposició dels treballadors també se li
exigeix la normativa 1215/97. És a dir,
fins que arriba a la porta de l’empresa,
s’aplica el marcatge CE, normativa de
comercialització, i a partir que entra per
la porta de l’empresa i s’instal·la, ja li cal
també l’aplicació del 1215/97.
Si aquest fet el traslladem al nostre
exemple del cotxe, es dóna una situació
molt peculiar: suposem que un usuari
es compra un cotxe de gamma alta, el
millor que troba... Seria inimaginable
que al sortir del concessionari, el parés
l’autoritat viària i li digués que aquell
vehicle (màquina), des del moment que
surt al carrer ja no compleix la normativa,
perquè ara, aquest cotxe s’ està conduint
per una persona i per tant ha de complir
una altra normativa.
En canvi, en màquines sembla ser que
això seria el normal... És a dir, que
existeix una normativa per comercialitzar
la màquina (recordem que a la fase del
disseny ja s’ ha hagut de tenir en compte
que la manipularien persones....) però
quan aquesta mateixa màquina entra
a les instal·lacions i és utilitzada per
aquestes persones, se li ha d’aplicar
una altra normativa. (R.D 1215/97).
Hi ha molts petits i mitjans empresaris
que desconeixen tot això i que han de
derivar la compra de les seves màquines
a empreses externes que coneguin la
normativa a fons. Això com podeu
imaginar, ens complica molt la vida als que
ens dediquem a seguretat i salut laboral,
i sobretot repercuteix a l’empresari, que
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degut al seu desconeixement pateix les
conseqüències de la inseguretat jurídica,
tal i com hem pogut escoltar en alguna de
les intervencions dels ponents. Crec que
potser la solució passaria per efectuar
una modificació normativa que també
pogués aportar aquest valor de què, quan
la màquina estigués comercialitzada amb
marcatge CE, els empresaris poguéssim
comptar amb un punt de recolzament
tècnic amb el tema de la utilització, i més
si tenim en compte, que la normativa de
comercialització és més restrictiva que el
propi R.D 1215/97.
Aquest tema no és nou. A PIMEC ens
preocupa especialment i per això fa
dos anys, vam fer una guia d’adequació
d’equips de treball finançada per la
Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales i amb la col·laboració tècnica
de SEIS MAQUINÀRIA, amb l’ objectiu de
posar a l’abast del petit i mitjà empresari
una eina d’orientació que li proporcionés
uns coneixements bàsics per poder portar
a terme una adequació de maquinària,
dins de les seves instal·lacions. Aquesta
guia vol introduir a l’empresari en tot
el procés que comporta una correcta
adequació de maquinaria: planificació,
avaluació, adequació i validació dels
equips. Tot això, complementat amb
una introducció del marc legal, així com
dels trets bàsics a tenir en compte en
la compra d’ equips de treball. La guia
també compta també amb un check list
on l’ empresari pot comprovar punt per
punt del RD.1215/97 el compliment
normatiu de la seva maquinària.
Per acabar, dir-los que la guia està a
disposició de tots vostès i que si en
volen tenir un exemplar gratuït es posin
en contacte amb el departament de
Prevenció de Riscos de PIMEC, que els la
facilitarem
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Óscar Puig
Diplomat en Turisme per la UdG i Màster
en Comerç Exterior pel Centre d’Estudis
d’Economia Internacional de la UB, és el
Subdirector General d’AMEC.
Anteriorment, ha exercit com a adjunt a
la Direcció de la Asociación Española de
Fabricantes y Exportadores de Material
eléctrico (amec amelec), Director de
l’Asociación Española de Fabricantes de
Maquinaria para la Industria Alimentaria
(amec alimentec), Director de l’àrea
d’Asesoramiento Internacional de amec i
Tècnic de Promoció Exterior a SECARTYS
(Asociación Española de exportadores de
Electrónica e Informática).
Primer, i com no pot ser d’una altra
manera, vull agrair a l’IDES la possibilitat
de què AMEC hagi pogut participar en
aquesta jornada.
AMEC, som una associació empresarial
privada que representem 400 empreses
de sectors de béns d’equip i maquinària i
productes industrials i el nostre focus esta
bàsicament dirigit a l’internacionalització
i la gestió de la innovació.
Disposem d’un servei de normalització,
som facilitadors, orientem i de fet, el que
fem és nodrir-nos de col·laboradors com
alguns dels que han participat avui, aquí.
Primerament us explicaré com està la
situació del comerç exterior de maquinària,
segons em van demanar, perquè penso
que pot ser molt il·lustratiu i fil conductor
de tot el que explicaré després.
Quan parlem de la situació actual del
comerç exterior de maquinària, en les
partides de bens d’equip, hi trobem
variacions interanuals en exportacions,
del 2009 al 2012 que ens demostren que
l’exportació està creixent degut a un fet,
lògicament conjuntural. Les empreses
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han d’exportar i aquí s’està fent una bona
feina i se n’està sortint.
Per altra banda, les importacions
decreixen degut a la manca de demanda
interna, la manca de consum intern, i
això ha portat a una situació en la qual, la
nostra balança comercial amb l’exterior,
per primera vegada, té un superàvit.
Parlem de béns d’equip però podríem
traslladar-ho a altres béns i serveis
i arribaríem a la mateixa conclusió.
Actualment, el sector de maquinària
espanyol exporta i té un gran prestigi
internacional.
Dit això, comentar-vos que la meva
presentació no serà massa tècnica, però
sí que traslladaré la nostra percepció i
quin és el paper de l’Associació en aquest
àmbit.
Quin és el rol dels actors? Com veiem
nosaltres a l’Associació el compliment de
la normativa?
Els exportadors: fan una adaptació
i compliment estricte de les normes
internacionals. El nostre principal mercat
d’exportació és la UE, que representa,
pràcticament, el 45% del pes de les
exportacions, i el segon mercat, els
EEUU. Es tracta de mercats d’economies
avançades i els requisits de compliment de
la normativa en maquinària, especialment
de seguretat, l’hem de portar de manera
molt rigorosa.
Tenim un segon actor, que és l’importador,
que té un aspecte clau, perquè, hi ha
responsabilitat derivada de l’actuació
de l’importador vers el fabricant de la
maquinària, el que és prioritari i necessari
és que aquest importador entengui molt
bé quina és la normativa que s’ha de
complir, exigir-la, si cal, i traslladar-la
al client, perquè el client final, sovint,

és un usuari que ni coneix, ni té perquè
conèixer la norma exacta d’utilització de
la maquinària.
Quins són els factors clau? N’hi ha un
d’obvi que és la seguretat dels treballadors, i un altre de projecció a l’exterior
i de prestigi internacional. A l’Associació
rebem queixes sobre competidors
estrangers (de la Xina o de la Índia) que
estan introduint maquinàries que no
compleixen les normatives de seguretat.
Això no ho podem permetre.
Mitjançant la nostra tasca de comunicació
i sensibilització, a través de la nostres
sessions d’experts, comuniquem als
fabricants els perills i els riscos i quines
són les solucions..
Que fem llavors? Per una banda formem i
informem, i ho fem a través d’actuacions
específiques (jornades, seminaris, sessions...)
Per posar un exemple, em remeto a uns
problemes que, fa uns anys, ens varem
trobar dins el sector de la maquinària
de fleca i pastisseria, a nivell nacional.
Per a ser més competitius en el cost
de la maquinària s’havien eliminat
elements de seguretat incomplint, així,
les normatives.
De l’Associació va sortir la iniciativa de fer
una guia, a la qual s’explicava els perills
específics de les normes de seguretat
que havien de complir. Es va fer d’una
manera entenedora perquè sabem, com
he dit abans, que el consumidor no és un
expert en normativa, però si que n’ha de
ser un bon coneixedor.
Les fires també són importants en el tema
de la normativa.
Nosaltres, en tots els sectors que
formen part d’AMEC, participem en les
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associacions europees i un dels propòsits
principals és que a les fires internacionals
respectin els expositors totes les normes de
seguretat de construcció de maquinària, i
fem unes auditories a les fires comprovant
quines són les empreses que compleixen i
quines no. A les que no compleixen, fins
i tot, se’ls pot arribar a tancar l’estand,
com passa a les fires centreeuropees,
sobre tot a les alemanyes, que són les
més importants a nivell mundial.
Les grans conclusions serien doncs
sensibilització de tots els actors de la
cadena del sector, formació i actuacions
preventives i correctives des de les
associacions.
Lluís Raurich
Enginyer industrial per la ETSEIB i Màster
en administració d’empreses per ESADE,
la seva carrera s’estructura en dues
etapes clarament diferenciades:
a) Una etapa inicial en el món de
l’automòbil, participant en projectes
de desenvolupament vinculat al
Centre Tècnic de SEAT.
b) Una segona etapa, que comença
el 2005 a partir del projecte
Engi-Com, empresa dedicada a
oferir serveis d’enginyeria per el
desenvolupament de producte,
especialment per fabricants de
maquinaria i béns d’equip.
Jo volia fer algunes observacions, però
abans faré un petit apunt per situar la
meva empresa i els nostres clients.
Som una oficina tècnica que col·laborem
amb els departaments d’R+D de
fabricants de béns d’equip. Estem en la
part de desenvolupament del producte,
i per tant una mica lluny de l’operació
de la màquina i de la seva explotació.
Tractem diàriament amb el reglament
del marcatge CE i el del 1644, en canvi ja
no tant amb el 1215.
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Els nostres clients són fabricants de
béns d’equip, tots ells exportadors en un
percentatge molt alt de la seva activitat
i que estan competint a nivell global,
per tant, quan ens contracten és perquè
estan fent una gran despesa en R+D,
invertint en aquest nivell global amb els
seus competidors.
La primera observació és que, en el nostra
activitat (des de fa 12 anys) mai no hem
vist una actitud en què, activament, se’ns
hagi demanat reduir costos vinculats a
seguretat, ni a eliminar elements. Això,
potser es doni en altres tipus de màquines
diferents, però nosaltres mai ho hem
observat. A l’hora d’operar les màquines,
potser haguem tingut algun imput més
pròxim a això, però mai en el disseny.
La segona observació ve vinculada al que
s’ha apuntat sobre les incidències de les
màquines que no arriben als fabricants.
Jo, en això, hi estic d’acord.
Quan hem fet AMFE (Análisis Modal
Fallos i Efectos) per revisar un disseny,
tenim molts imputs de muntatge, de
problemes de camp, relacionats amb el
manteniment, i en canvi no hem vist,
normalment, informació relacionada
amb problemes de seguretat en operació.
Sí que la seguretat hi ha estat present,
però no amb feedback de problemes reals
que hagin passat.
La tercera observació és d’autocrítica,
com a enginyer, del nostre col·lectiu.
En els projectes que es fan, sempre es té
en compte la seguretat de la màquina i
el compliment de la normativa CE, però
moltes vegades, una mica a posteriori
i com si es tractés d’una obligació, i per
això, ens costa que el client ho interioritzi
en les fases inicials del disseny o, fins i tot,
que l’enginyer projectista ho vegi com una
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activitat pròpia de les primeres etapes.
A mi una, el que més m’agrada del sistema
del marcatge CE, és que, a part de ser una
norma també és una metodologia per
identificar els riscos i per reduir-los i crec
que aquesta metodologia no està prou
explotada. Jo la vincularia a la última
observació, que és un tema de formació.
Nosaltres, ara tenim 28 enginyers de tots
els orígens (tècnics, i superiors, de les
diferents Universitats públiques i privades
de Catalunya) i no n’hi ha cap que hagi
fet un marcatge CE o la documentació
associada durant la carrera. S’entén
què no és possible aprendre totes les
normatives de totes les màquines que
existeixen, però la sistemàtica general
del marcatge CE s’hauria de potenciar,

de manera que la preocupació per reduir
riscos els fos una mica intrínseca quan
acaben.
Crec que és un tema que s’hauria valorar
en el currículum de formació, per els
enginyers de desenvolupament però
també per els enginyers d’operacions
o en els que estan usant o explotant
les màquines, perquè en definitiva, no
es tracta d’una ciència avançada sinó,
bàsicament d’un tema de sentit comú.
També per els compradors, que quan
adquireixen una màquina poden fer proves
a casa del fabricant, proves d’acceptació,
de prestacions... i podrien aplicar aquests
criteris en aquell precís moment, abans de
tenir la màquina a les seves instal·lacions.

COL·LOQUI

Xavier Albardit d’Embotits La Selva
Embotits La Selva som una industria
d’alimentació, i per tant usuaris finals de
maquinària.
Potser això que diré quedi una mica lluny
d’aquest fòrum, però tinc una inquietud
perquè ens hem trobat un cas molt
concret, que al meu parer està mancat de
racionalitat.

En el cas de tenir un problema, un accident
més o menys greu amb una màquina, el
que fàcilment és atribuïble a deficiències
d’aquesta màquina (i no només de
l’operari-usuari-empresari), s’actua únicament sobre l’empresari-usuari.
Assumim plenament la nostra responsabilitat, perquè la tenim, però sembla
lògic que si la inspecció determina que tot
i tenint el certificat CE no compleix tots
els requisits, que d’ofici hauria de tenir,
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s’hauria d’actuar contra l’industrial que
l’ha fabricat, de manera que tota aquella
sèrie de màquines puguin ser arreglades.
Si no es fa així donarà la contradicció que
nosaltres vetllarem pel nostre cas però,
probablement, aquell mateix problema es
repetirà en un altre cas.
El Sr. Carles Masnou diu que actuant per
denúncia, purament d’observació, sense
accident, semblaria lògic que, actualment,
que hi ha una única Conselleria que
integra la part d’inspecció i la d’indústria,
hi hagués una comunicació d’ofici entre
totes dues que en cas que es detectés
que a l’accident/incident intervingui un
defecte de la màquina, es pugui denunciar
el proveïdor sense la necessitat que
l’industrial hagi de posar-se en evidència
i denunciar el seu proveïdor.
Es una cosa lògica per afavorir la seguretat
humana més enllà de qualsevol tema
sancionador, que admeto que l’usuari en
té responsabilitat.
Marisa Gonzàlez
Estic totalment d’acord. Com a
representant de PIMEC i dels empresaris
usuaris en aquesta jornada, puc dir que
seria una mesura adequada. Hem dit,
en tot moment, que tots tenim clar que
l’usuari final, l’empresari, el que finalment
fa ús de la màquina, és el responsable.
Quan som consumidors, i no quan estem
en l’àmbit de l’empresa, tenim certs drets,
i pensem que sent empresaris també els
haurien de tenir, i que l’Administració
hauria de complir el seu paper en
aquest aspecte, de manera que quan es
tractés d’accidents molt seriosos, també
s’actués sobre aquella empresa que ha
comercialitzat la màquina.
Una altra cosa seria que la màquina es
modifiqués o se’n fes un ús diferent pel
qual ha estat dissenyada.
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Aquestes serien dues
totalment diferents.

casuístiques

Però estic totalment d’acord en què ajudaria que tot aquest tema es desenvolupés
d’una manera molt millor. Potser Inspecció
hi tingui alguna cosa a dir.

Jordi Martínez
Si que és veritat que a l’Administració
ens hem de coordinar i ara, que som
tots al DEMO, al mateix edifici, ja ens
estem reunint sobre aquest tema i la
comunicació és molt més àgil des que
estem tots tant a prop.
A l’Administració som conscients que cal
posar en coneixement, tant d’Indústria
cap a nosaltres, com de l’autoritat laboral,
com a Inspecció, qualsevol irregularitat
en aquests temes. Ja hi tenim posat el fil
a l’agulla.
Dit això, m’agradaria dir-li a Marisa
González que quan fa el símil del cotxe
fa una mica de trampa, perquè les coses
no són ben bé així.
Quan posem entre cometes el tema CE,
no estem mesurant amb dues varetes.
Les Normes Harmonitzades són molt més
dures que l’annex 1, per tant, el problema
no es produeix de cara a l’empresari,
perquè hi ha diferents mesures en la
comercialització i la utilització, el problema
esdevé en el moment que compra una
màquina fraudulentament certificada CE.
Dels casos que he exposat al principi, un
dels que havíem trobat en maquinària
era aquest, però seguint amb el mateix
exemple cal dir que hem donat molts
incentius en aquesta línea de maquinària
perquè nosaltres, que ho lligàvem al RD
1215, veiem que aquell CE era correcte i
per tant el tiràvem endavant
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Per tant, el problema sorgeix només
en el moment que es produeix aquesta
ruptura, la de certificar amb el marcado
CE màquines que no compleixin , ja no el
RD 1215, sinó ni tant sols la normativa
de comercialització. Els requisits de la
Normativa laboral –insisteixo- són fins
i tot més tous que els de les Normes
Harmonitzades.
El problema -ja ho he avançat abans- és
que el fabricant d’un equip de treball li
pot posar el CE, fins i tot ara, a màquines
perilloses (impensable temps enrere). Si
ell creu que tot és correcte i que compleix,
li posa el CE i la treu al mercat.
És veritat que l’empresari, ara i
puntualment, es pot trobar que compra
una màquina que porta el CE i quan
arribem nosaltres li diem que no compleix
el RD1215.
És per aquest motiu que nosaltres, de
fa temps, aconsellem a tothom, a tots
els empresaris que volen comprar una
màquina, que parlin amb el Servei de
Prevenció i així se’ls pugui assessorar del
perquè, tot i portant el CE i el Certificat
de Conformitat, en alguns casos no es
compleix la Normativa.
Marisa González
Aquest exemple era una simulació, només
per donar un exemple, lògicament.
Nosaltres hem fet els deures; hem tret
una guia d’ assessorament i a més, a un
dels punts al que li vam donar molta
importància va ser, precisament, el dels
aspectes que cal tenir en compte quan es
compra una màquina nova.
Totalment d’acord amb el Jordi Martínez,
amb l’exemple potser no m’he explicat
prou be però volia incidir sobre aquest
aspecte. La màquina, quan ens arriba (de
la mateixa manera que quan adquirim un

cotxe) porta el marcatge CE i, com molt
be s’ha dit, hauria de complir el 1215 i
moltes coses més.
Josep Maria Nadal
A Europa, quan es produeix un accident
en una màquina, sempre es parteix de la
base que qui ha de donar explicacions és
el fabricant de la màquina i per aquest
motiu, hem conegut socis d’AMEC que
des de França, Italià o Anglaterra els han
reclamat l’expedient tècnic de les màquines
fabricades per ells, perquè hi ha hagut un
accident allà on són instal·lades.
En aquest cas, el primer que jo vaig fer
va ser consultar al Ministeri d’Indústria
per demanar si havíem de tramitar la
demanda a traves del Ministerio de
Asuntos Exteriores i ens van respondre
que no, que la Comunitat Europea, quan
es va fer el mercat únic, va eliminar aquest
tràmit i que ara tot es fa directament.
Per tant, l’Inspecció de Treball podria
demanar directament la informació
que calgui al fabricant europeu de la
màquina.
A Espanya els inspectors de treball no
acostumen a demanar un expedient
tècnic a un fabricant Italià, per exemple,
quan hem tingut algun accident amb una
màquina fabricada a Itàlia.
Els empresaris, quan tenen un accident
en una màquina, haurien d’imputar,
paral·lelament, al fabricant de la màquina,
cosa que els posa en evidència davant
aquell fabricant que, en molts cassos, és
un conegut o un amic, i això no agrada de
fer, però aquí ens la juguem tots.
Després, hi ha una altra cosa (dirigintse a Marisa González de PIMEC) en
la qual li dono la raó. Fa quatre anys
vaig denunciar a la Comissió Europea
al “Reino de España” per la incorrecte
transposició del RD 1215. La Comissió
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va demanar explicacions al Ministeri de
Treball i aquest va corregir varis apartats
de la “Guia técnica d’adecuación de los
equipos de trabajo” del 2011, deixant clar
que, si una màquina té el marcat CE no li
es d’aplicació l’annex 1 del RD 1215/97,
sinó la norma europea de seguretat que
li correspongui.
Vaig fer la reclamació a la Comissió
Europea perquè la Durectiva 89/655/
CEE diu en el seu article 4: “se aplicarán
las disposiciones mínimas previstas en
el anexo I, en la medida en que ninguna
directiva comunitaria sea aplicable o que
solo lo sea parcialmente”.
Per tant, com que les màquines noves
(màquines amb marcatge CE) tenen una
directiva comunitària específica, no és
d’aplicació a aquestes màquines l’annex
I del RD 1215/97.
Quant a les avaluacions de riscos
dels equips de treball subjectes al RD
1215/97 (màquines sense marcatge CE),
cal dir que el terme “avaluació de riscos”
no apareix cap cop en aquest RD; per
tant, hem d’entendre que per posar en
conformitat una màquina sense marctge
CE, no cal fer una avaluació de riscos.
Carles Masnou
Quan, lamentablement, es produeix un
accident la investigació d’accident ha de
ser molt completa. Cal veure quina és la
causa principal i quines les secundaries.
La casuística és molt variable. Pot ser que
el disseny de la màquina estigui viciat,
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la posada en servei, la instal·lació de la
màquina, pot ser que a vegades se’n faci
un ús incorrecte o un manteniment no
adequat i finalment s’arribi a la conclusió
que l’origen de l’accident hagi estat la
incorrecció en el marcatge, però aquest
casos s’han donat molt poques vegades,
tal com diuen els meus companys de
Treball.
No obstant això, cal posar una nota
d’optimisme a la sala pel que fa a
la col·laboració entre els diferents
organismes fa poc hem rebut una
comunicació d’inspecció de treball d’un
accident laboral que s’ha produït amb
un aparell elevador. El fabricant és Italià.
Vam obrir un expedient informatiu i s’ha
emès un escrit, inicialment al distribuïdor
d’Espanya, perquè aporti l’expedient
tècnic i a partir d’aquí anirem estirant del
fil per veure si va ser una fallada de la
màquina o una incorrecció de disseny.
Amb això vull reiterar que des de
l’Administració de la Generalitat de
Catalunya estem treballant per vosaltres,
que no deixem de ser servidors públics,
que intentem posar fil a l’agulla i en la
mesura de les nostres possibilitats farem
que aquestes màquines siguin segures.
Val a dir que, quan parlo de les denúncies
presentades per la competència o
pels usuaris, sovint aquella màquina
denunciada és correcta i va ser fabricada
i lliurada d’acord amb la Directiva de
màquines. La denúncia, a vegades no té
sentit si la fabricació d’ aquella màquina
és correcta.
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IMMA ROS
Coordinadora de l’IDES
En nom de l’IDES, vull donar-vos les gràcies a tots per haver vingut; esperem que
marxeu contents i que hagueu gaudit del
nostre espai per a la reflexió i el debat.
En aquest sentit recordar-vos -com ja us
ha comentat el Sr. Vallvé- que la situació
de la Fundació és complicada i, en aquest
sentit, qualsevol donació que pugueu
fer-nos ens permetrà seguir fent fòrums
d’aquestes característiques i altres estudis, que pensem que són útils per a tots
vosaltres. Qualsevol aportació serà molt
benvinguda.
Vull comentar que una fundació com la
nostra no podria organitzar un fòrum
com el que avui us hem presentat, sense
el suport de moltes persones, i en particular parlo tant dels membres del Comitè
Tècnic (Pau Gavarró, Jordi Sans, Rafael
Nadal, Miquel Àngel Merino, Isabel Castillejo i David Jiménez), per la seva tasca
i la seva empenta i generositat, que, any
rere any inventen un Fòrum i que any
rere any, aquest Fòrum, funciona.
Agraïm als ponents, i molt especialment
als moderadors, que hagin vingut de manera desinteressada a ajudar-nos a fer
una Fòrum prou potent, i també al per-

sonal del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona que ens ha deixat
la sala i ens han ajudat en la seva organització.
Al llarg del dia d’avui s’ha pogut constatar que cal fer alguna cosa per millorar el
parc de màquines dels nostres país i ajudar els empresaris, i tant el senyor Nadal
com el senyor Bernardo Gutiérrez us han
explicat la nostra idea en la que hi creiem
molt, però per la qual ens cal ajut per tirar-la endavant. Per tant, si hi ha alguna
entitat o empresa que es vulgui adherir
a aquest projecte, que ens ho faci saber i
entre tots el portarem a terme.
Comentar-vos que, com venim fent cada
any, els continguts del Fòrum es penjaran
a la web de l’IDES i us enviarem un correu perquè n’estigueu al cas.
Agraïm al senyor Ribó, al Sr. Latorre i al
Sr. Martínez aquest anys de dedicació a
la Fundació.
I informar-vos que la propera tasca en la
que estem treballant a la Fundació és el
13è Informe de l’Observatori del Risc i
que el presentarem el 7 de novembre i
ens agradaria molt poder comptar amb
vosaltres, també, en aquesta jornada
d’hivern.
Gràcies per tot.
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