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INTRODUCCIÓ
En aquest monogràfic RScat abordem el tema de la participació en
la coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció
de riscos laborals. Es tracta d’un àmbit complex i molt regulat,
fet que dificulta anar més enllà del que estableix la normativa.
Al mateix temps és un tema de vital importància perquè actualment
ens trobem davant d’unes realitats empresarials cada cop més
complexes i amb unes organitzacions més interrelacionades.
La confluència d’activitats i empreses en un mateix espai
físic situa la coordinació d’activitats com un element
estratègic que requereix un grau elevat de compromís i
coordinació de les empreses i les organitzacions implicades.
En les pàgines següents hem volgut recollir les opinions de
persones expertes, agents socials i empreses innovadores en
aquest àmbit que ens expliquen de primera mà quins són els
reptes i les actuacions principals per a la millora en la coordinació
d’activitats en matèria de prevenció, i com aquest compromís
els permet disposar d’espais de treball més saludables i segurs.
Algunes de les propostes que s’han identificat i que ens han de
permetre avançar en aquest àmbit estan enfocades a la millora de la
formació, la sensibilització i la capacitació de les empreses; l’impuls i
la visibilització de les bones pràctiques de coordinació que serveixin de
referència; situar la prevenció de riscos com a element clau i estratègic
en les licitacions i els contractes; l’avaluació contínua dels proveïdors,
i a reconèixer les empreses que van més enllà del compliment
normatiu per mitjà de la contractació pública o les cotitzacions.
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La visió dels agents
LA PREVENCIÓ DE DE RISCOS LABORALS DES
D’UN ENFOCAMENT DE GESTIÓ SOCIALMENT
RESPONSABLE

M. Àngels Pujols i Muntada
Secretària general del Consell de Relacions Laborals

A la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de
Aquesta qüestió en va suscitar automàticament una
Relacions Laborals es va decidir treballar dos grans
altra:
temes al llarg de 2015: el de la coresponsabilitat i
- Es pot parlar de prevenció de riscos laborals des
el de la coordinació d’activitats empresarials en
del punt de vista de responsabilitat social si la
prevenció de riscos laborals. Dos temes clau, atès
prevenció de riscos laborals ja ha de
el nostre compromís de contribuir
“És
possible
una
ser entesa sempre com un procés de
a l’impuls i el desenvolupament a
millora contínua que no s’esgota amb
gestió socialment
Catalunya d’un model d’empresa
el compliment estricte de la norma?
responsable de la
i d’organització excel·lent que creï
valor econòmic i social alhora.
prevenció de riscos Per tal de mirar d’obtenir una resposta

la Comissió de Responsabilitat Social
laborals?”
En el plantejament de com enfocar
van organitzar dues sessions de
la reflexió en la matèria de seguretat
treball. La primera va comptar amb la
i salut laboral la primera pregunta que va sorgir va
participació
de
l’expert Manel Luque, catedràtic de
ser:
dret del treball i la Seguretat Social de la Universitat
- És possible una gestió socialment responsable de
Pompeu Fabra i consultor de Cuatrecasas, i amb
la prevenció de riscos laborals?
l’exposició de tres experiències empresarials
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innovadores, BASF Espanya i
Portugal, Construcciones Rubau,
“El marc de la
SA, i CELSA Barcelona. Una sèrie
responsabilitat
de mots van anar esquitxant
social pot servir de
totes les intervencions: confiança,
catalitzador de bones
responsabilitat, implicació, formació,
pràctiques, també
comunicació, lideratge, treball en
per a acompanyarequip, integració, autoavaluació,
seguiment,
reconeixement,
les en el procés de
participació, cooperació, diàleg...
millora contínua i
A la segona de les sessions les
persones membres de la Comissió
de Seguretat i Salut Laboral i de la de
Responsabilitat Social del Consell van

per fer més i millor
prevenció a les
empreses”

compartir reflexions, plantejaments i
dubtes de com avançar en la matèria
per arribar a la conclusió que el marc
de la responsabilitat social pot servir
de catalitzador de bones pràctiques,
també per a acompanyar-les en
el procés de millora contínua i per
fer més i millor prevenció a les
empreses.
Des del Consell treballarem perquè
sigui possible una gestió de la
prevenció de riscos laborals des del
punt de vista de la responsabilitat
social.
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LA COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS
COM A “CATALITZADOR POSITIU” DE LA
RESPONSABILIAT SOCIAL

Jaume de Montserrat i Nonó
Subdirector general de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral del
Departament d’Empresa i Ocupació

La responsabilitat social corporativa en
prevenció de riscos laborals comença on
acaben les responsabilitats legalment
establertes
El Reial decret 171/2004, de 30
de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos
laborals, estableix, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials
(CAE) les disposicions mínimes per a
la protecció de la seguretat i la salut
dels treballadors en els supòsits
de CAE i l’obligació de garantir el
compliment dels objectius de la
coordinació.

positiu” de la responsabilitat social (RS).

La RS constitueix un compromís de l’empresa envers
les necessitats dels seus grups
“La RS constitueix d’interès per mitjà d’una implicació
voluntària i solidària més enllà del
un compromís de
que estableix la legislació vigent, i
l’empresa envers
és un repte de futur necessari per
les necessitats dels al desenvolupament de qualsevol
seus grups d’interès activitat econòmica que, en un
procés de millora contínua, aspiri a
per mitjà d’una
implicació voluntària l’excel.lència empresarial.

i solidària, més
enllà de la legislació
vigent”

L’assoliment d’aquests objectius, descrits a l’article
3 de la normativa esmentada, a més de complir
un imperatiu legal, pot esdevenir un “catalitzador

Segons això podem dir que una
empresa és socialment responsable
quan la seva gestió s’orienta a la
satisfacció i la informació de les
expectatives i les necessitats dels
grups d’interès, tant dels interns (treballadors,
accionistes...), com dels externs (proveïdors,
clients...).
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Els mitjans de CAE que s’estableixin
entre empreses amb concurrència
de treballadors en un mateix centre
de treball (article 11 del Reial decret
171/2004) es poden extrapolar a
altres empreses (proveïdors i clients)
sense concurrència i, per tant,
sense aquesta obligació normativa,
i d’aquesta manera fomentar
la integració de la prevenció de
riscos laborals (PRL) en la gestió

“Una eina a utilitzar
per les empreses
socialment
responsables pot
ser un “Manual
d’acollida en PRL
per a proveïdors i
clients””

empresarial.
Una eina a utilitzar per les empreses
socialment responsables pot ser
un “Manual d’acollida en PRL per a
proveïdors i clients”, que a més de
la política preventiva de l’empresa
inclogui un compromís solidari en
matèria de prevenció de riscos laborals
per part de totes les empreses amb
les quals interaccioni.
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COM ABORDAR EL FOMENT DE LA COORDINACIÓ
D’ACTIVITATS EMPRESARIALS EN MATÈRIA DE
PRL I ELS REPTES DE FUTUR QUE PLANTEJA

Loly Fernández i Carou
Responsable de Salut Laboral de CCOO Catalunya

Dialogar,
compartir
i
establir
una
Aquests principis s’han d’aplicar al conjunt de les
coordinació real amb la participació de les
activitats empresarials i han de ser sensibles a la
diferents representacions per prendre les
concurrència d’activitats empresarials perquè s’ha
millors decisions.
d’identificar, avaluar i intervenir
“La prevenció de
sobre els riscos laborals que genera
riscos laborals és un la simultaneïtat de les activitats
La prevenció de riscos laborals és:
procés protagonitzat empresarials, això és el que
Un procés protagonitzat per una acció
per una acció
anomenem coordinació d’activitats
progressiva que dia a dia incideix
empresarials
en
matèria
de
progressiva que
de manera positiva en la relació
prevenció
de
riscos
laborals
i
cal
que
entre les condicions de treball, les incideix positivament
exposicions a riscos laborals i la salut en la relació entre les hi sigui durant tot el procés i amb la
de la població treballadora; per tant, condicions de treball, participació de tots els agents, i en
especial amb la dels representants
la prevenció ha d’estar present a
les
exposicions
a
legals dels treballadors/ores.
totes les decisions empresarials.
Un procés on el coneixement
tècnic, empresarial i social es
complementen, garantint que si
participen tots els actors implicats
farem més i millor prevenció.

riscos laborals i la
salut de la població
treballadora”

Això significa que cal definir
mecanismes
de
coordinació
específics, operatius, útils i efectius,
i per fer-ho no podem quedar-nos en
intercanviar i fer papers, cal parlar, dialogar, compartir
i establir una coordinació real que compti amb la
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participació de les diferents representacions
de la informació
(empresaris, representants dels
“Aconseguir bones
treballadors/ores i serveis de
condicions de treball i
prevenció) per generar el millor
garantir la salut de la
nivell de coneixement, compartir i
població treballadora,
prendre junts les millors decisions.
La transparència en la informació,
la participació real dels treballadors/
ores
per
mitjà
dels
seus
representants legals, les reunions
de treball conjuntes, la incorporació

preventiva prèvia a la contractació,
el fet d’incentivar i valorar el nivell
de prevenció de les empreses
com a element per assignar o
no un contracte, etc. són les
bones pràctiques que ens han
són objectius que s’han d’ajudar a arribar a l’objectiu final:
d’impulsar i recollir a la aconseguir bones condicions
negociació col.lectiva” de treball i garantir la salut de la
població treballadora, objectius
que s’han d’impulsar i recollir a la
com a requisit
negociació col.lectiva.
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LA PARTICIPACIÓ DE LES SUBCONTRACTES EN LA
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS ÉS
UN REPTE I UNA OPORTUNITAT PER MILLORAR LA
INTEGRACIÓ DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA

Javier Noguerol i Arias
Tècnic de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball

Les actuacions socialment responsables
No obstant això, mitjançant el compliment d’una
van més enllà del compliment
legislació tan àmplia i fins i tot
legal i, per tant, han de tenir
tècnicament complexa com la que
“Les empreses
un caràcter voluntari per
regula els aspectes relacionats
han aconseguit
no incrementar el sistema
amb les obligacions preventives en
implantar fórmules
complex d’obligacions legals
matèria de coordinació d’activitats
imaginatives que
en matèria de coordinació
empresarials, resulta francament
permeten incrementar complicat trobar alguna referència
d’activitats empresarials.
la participació
per fer més del que exigeix la
La responsabilitat social de les
legislació vigent.
de les empreses
empreses (RSE) o responsabilitat
subcontractades en Dins d’aquest escenari, i amb la
social corporativa (RSC) és un
matèria de riscos
concepte sistèmic que fa referència
finalitat d’assolir una eficàcia major
a cadascuna de les polítiques de
de les actuacions preventives i
laborals i foment
l’empresa i que abasta un concepte
de la racionalització de la despesa
de la coordinació
molt més ampli que el compliment
derivada de la gestió administrativa
d’activitats
estricte de les lleis i de les normes
i burocràtica de la coordinació
empresarials”
de desenvolupament, donant per fet
d’activitats
empresarials,
les
la seva observança.
empreses han aconseguit implantar
fórmules imaginatives que permeten incrementar
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la participació de les empreses
subcontractades en matèria de
prevenció de riscos laborals i
fomentar la seva implicació en la
coordinació d’activitats empresarials,
amb l’objectiu d’aprofitar les sinergies
generades i establir col·laboracions
mútues per millorar la competitivitat.
L’èxit d’aquestes pràctiques es
basa a deixar de considerar les

“L’èxit d’aquestes
pràctiques es basa
en considerar
les empreses
subcontractades
com a col.laboradors
estables amb
una interacció
perllongada”

empreses subcontractades com a
simples mitjans efímers per assolir
un objectiu immediat i passar a
considerar-les com a col.laboradors
estables amb els quals hi haurà una
interacció perllongada en benefici
mutu mitjançant el reconeixement de
les bones pràctiques adoptades i la
valoració dels resultats obtinguts en
matèria de seguretat i salut laboral.
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PER GARANTIR UNA GESTIÓ EFICAÇ I
RESPONSABLE DE LA PREVENCIÓ CAL
IMPLICACIÓ DE TOTHOM

•Eduard Salvador i Peracaula
Tècnic de la Secretaria de Política Sindical-Salut Laboral de la UGT de Catalunya

“La participació dels treballadors és
cada activitat considerada per separat i, fins i tot,
un element central del qual no es pot
generar-ne de nous. Per aquest motiu la coordinació
prescindir per millorar la seguretat i la
d’activitats empresarials ha de ser un instrument
salut i per dinamitzar i garantir l’èxit de
dinàmic i integrador que té poc a veure amb la
qualsevol intervenció que ens
“paperassa” amb la qual a vegades
plantegem”
“La prevenció és un es vol justificar el compliment formal
de la normativa.
procés de millora
La contractació i la subcontractació
contínua que ha de La prevenció és un procés de millora
d’activitats auxiliars és una pràctica
cada vegada més freqüent a les
contínua que ha de partir d’un
garantir els canals
empreses d’avui en dia que busquen,
coneixement real i actualitzat de
de comunicació
d’aquesta manera, ser més eficients,
cada situació i que ha de garantir els
necessaris perquè
flexibles, competitives i adaptar-se
canals de comunicació necessaris
la
informació
circuli
millor a les fluctuacions del mercat.
perquè la informació circuli amb
amb fluïdesa”
fluïdesa. En aquest sentit, la
La concurrència i la interacció en el
coordinació d’activitats empresarials
mateix espai de treballadors de diferents empreses
en matèria de prevenció de riscos és una oportunitat
i amb activitats diferents pot agreujar els riscos de
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per desenvolupar pràctiques responsables a tota la
plantegem. En aquesta línia cal potenciar la realització
cadena de valor, integrades tant a
de reunions conjuntes de comitès
“La
participació
l’activitat de l’empresa contractista
de seguretat i salut intercontractes
com a les empreses subcontractades dels treballadors és i posar a l’abast dels delegats de
i els proveïdors.
clau per millorar la prevenció tota la informació rellevant
seguretat i la salut, sobre els riscos i les mesures
La participació dels treballadors és
derivades de la concurrència. Només
i per dinamitzar i
un element central del qual no es pot
en la mesura que siguem capaços
garanbtir l’èxit”
prescindir per millorar la seguretat i la
d’implicar tothom en aquest procés
salut, i per dinamitzar i garantir l’èxit
podrem garantir una gestió eficaç i
de qualsevol intervenció que ens
responsable de la prevenció.
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LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL EN MATÈRIA
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL)

Màrius Martí
Responsable de Prevenció de Riscos Laborals de PIMEC

“Agilitzar
els
processos
documental en matèria de
millorarà els resultats reals
les condicions de seguretat
treballadors”

de
gestió
coordinació
i per tant
i salut dels

per exemple, que s’ha creat un catàleg ampli de
plataformes per a la CAE on es demana un nombre
elevat de documents i certificats que considerem
excessius per a la finalitat que es persegueix.

Quan es va pensar en la CAE
“Quan es va pensar
Quan parlem de la Coordinació
creiem que l’objectiu era fer
en
la
CAE
creiem
d’Activitats Empresarials (CAE)
coneixedors i partícips a les
que l’objectiu era fer
entenem que es tracta d’una
empreses i els treballadors dels
eina per garantir i fer efectiva la
riscos que poden aparèixer en
coneixedors i partíceps
prevenció de riscos laborals a
el moment que les empreses
a les empreses i els
les empreses. No obstant això,
comparteixen centre de treball.
treballadors dels riscos
la complexitat que es deriva
dels procediments regulats per que poden aparèixer en el Per tot això PIMEC proposa una
al seu compliment i justificació moment que les empreses agilitació del procediment basada
davant l’Administració fa que
comparteixen centre de en 3 punts concrets:
les empreses estiguin més
treball ”
- Les empreses facilitaran els
ocupades en complir amb tot el
documents necessaris per poder
tràmit administratiu que no pas en la finalitat real,
coordinar la prevenció, com l’avaluació dels riscos de
que és millorar la prevenció de riscos.
les tasques a realitzar i les actuacions d’emergència.
Concretament ens referim a qüestions com,

- Les empreses podran redactar un certificat general
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on s’incloguin aquelles obligacions
al simplificar i reduir el nombre
“Simplificant
el
nombre
necessàries de les quals disposa o
de documents les empreses
de documents les
ha de disposar l’empresa.
impulsaran de forma molt més
empreses impulsaran àmplia la posada en pràctica de les
- S’elaborarà un quadre dels punts
de forma més àmplia mesures per conèixer els riscos que
de confluència dels riscos de les
la posada en pràctica hi ha realment en la seva activitat
empreses actuants i les mesures a
diària, i això millorarà la seguretat i
de les mesures per
tenir en compte.
la salut dels treballadors.
Això ens facilitarà i activarà la
realitat de la CAE i millorarà els
resultats reals. Estem segurs que

conèixer els riscos de la
seva activitat diària”
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Experiències d’empreses
compromeses amb la millora de la
coordinació d’activitats en matèria
de prevenció de riscos laborals
LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

Montse Gracia i Masachs
Cap d’Implantació de Qualitat, Prevenció i Medi ambient de Construcciones
Rubau, SA

Construccions Rubau, SA, va iniciar l’any 2002 la
campanya “Construïm Segurs” integrada per 8
eixos d’actuació:

- Desenvolupament d’innovacions tecnològiques.

- Gestió i integració de la prevenció de riscos laborals.

L’edició del llibre la prevenció de riscos Laborals en
el sector de la construcció, que constitueix el segon
eix, aporta un caire pedagògic i té com a objectiu
principal eliminar la sinistralitat laboral a les obres de
construcció.

- Edició del llibre La prevenció de riscos Laborals en
el sector de la construcció.
- Disseny de pòsters de prevenció de riscos laborals.
- Potenciació de la formació.
- Premis als millors subcontractistes de Rubau, SA,
a la Seguretat.
- Potenciació de la consulta, la participació i la
coresponsabilitat.

- Potenciació de la interacció amb la societat.

Per a la seva realització es va comptar principalment
amb el suport i la col.laboració del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
de la mútua Asepeyo i de diferents agents de la
societat compromesos amb la prevenció de riscos
laborals.
El llibre està estructurat en diferents capítols, per
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mitjà de fitxes acompanyades de fotografies i
les sessions de formació, en la redacció dels plans
il·lustracions, en les quals es parla de la gestió de la
de seguretat i salut de les obres i en les reunions
prevenció a l’obra, de la identificació dels possibles
de la Comissió de Seguretat i Salut, òrgan que es
riscos que poden aparèixer, sigui
constitueix i es reuneix al llarg de l’obra
“Amb
el
llibre
en edificació o obra civil, les
per coordinar les diferents activitats
s’ha aconseguit
mesures preventives a tenir en
que es desenvolupen, tant per part de
compte, els equips de protecció millorar la formació l’empresa principal com per part de les
col.lectiva i individual que cal
diferents empreses subcontractistes, i
i la informació
utilitzar, i els primers auxilis que es
on es tracten els riscos que les activitats
dels treballadors
poden aplicar davant un accident o
d’una empresa poden generar sobre
dins
i
fora
de
una emergència.
les altres.

l’obre, millorar els

Amb aquest treball s’ha aconseguit
Aquest document s’utilitza tant en
estudis i els plans
millorar la formació i la informació
de seguretat d eles obres nacionals com internacionals. A
dels treballadors dins i fora de
Sud-amèrica, especialment, està tenint
obres, millorar la
l’obra, millorar els estudis i els
una gran utilitat, atesa la mancança
plans de seguretat de les obres, gestió i la integració important d’eines educatives en alguns
millorar la gestió i la integració
països d’aquest continent.
de la prevenció”
de la prevenció, i potenciar i
La publicació està editada en format
millorar la coordinació d’activitats
llibre,
i
es
va
lliurar
a la societat gratuïtament, en CDempresarials. Les fitxes que formen part dels
Rom i també accessible a través d’aquest enllaç.
diferents capítols de la publicació són utilitzades en
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A CELSA GROUP CREIEM FERMAMENT QUE TOTS
ELS ACCIDENTS I LES MALELTIES PROFESSIONALS
PODEN HI HAN DE SER EVITATS

Francisco Guardado
Mànager de Seguretat i Salut Celsa Barcelona

També creiem que el mer compliment legal no
és suficient per aconseguir zero accidents de
les persones de Celsa Group i de les persones
de les empreses que col.laboren amb nosaltres.
Les actuacions que duem a terme més enllà del
compliment legal les articulem sobre tres principis
fonamentals:
1. Treballar només amb els millors.
2. Tractar els nostres contractistes
igual que tractem els nostres
empleats quan parlem de seguretat.
3. Incloure l’adreça estratègica en la
coordinació d’activitats empresarials
mitjançant les reunions de gerents.

- Homologació de proveïdors. Aquesta homologació
es duu a terme en dos passos:

*Compliment dels requisits legals. La nostra Oficina
de Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)
avalua, en funció de l’activitat que l’empresa ha
d’exercir, quins requisits documentals són exigibles.
A continuació es demana a l’empresa
“Una decisió
contractista que presenti a la nostra
estratègica de Celsa plataforma de CAE la documentació
requerida sobre la base de l’avaluació
és treballar només
de les seves tasques.
amb les millors

empreses en matèria El sedàs es produeix en l’últim pas,
de seguretat”
que és la validació per nosaltres

Només treballem amb els millors:
Una decisió estratègica de Celsa és treballar només
amb les millors empreses en matèria de seguretat.
Evidentment això comporta uns costos majors a curt
termini, però sabem que està decisió ens conduirà a
resultats de negoci excel·lents a mitjà i llarg termini.
Per assegurar una selecció correcta dels nostres
col·laboradors disposem de dos procediments
fonamentals:

de la seva documentació. El que
amb freqüència ens trobem són
avaluacions de riscos poc adequades per a l’activitat
que es va a realitzar, deficient planificació de l’activitat
preventiva, formació insuficient… Això es tradueix,
per a les empreses que accedeixen per primera
vegada, en un treball enorme de revisió d’aquesta
documentació i, a més, un treball preventiu immens
fins a assolir el nivell que exigim.
També suposa que moltes empreses ens diguin que
no els resulta rendible assolir els nostres estàndards
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i directament refusen treballar amb nosaltres.
* Una vegada completat el pas anterior les empreses
passen a estar prehomologades durant un període
de prova de tres mesos després del qual el gestor
del contracte qualifica el nivell de compliment en un
de quatre nivells (A, B, C o D). Si es qualifica amb una

En funció de la puntuació obtinguda les contractes
es classifiquen de la manera següent i amb les

D (el més baix), l’empresa queda deshomologada i
deixa de col·laborar amb nosaltres; si es qualifica
amb una A, B o C es considera homologada.
- Avaluació de proveïdors. Mensualment valorem
cadascun dels proveïdors d’acord als criteris
següents:

conseqüències que s’indiquen:
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En matèria de seguretat i salut tractem les
persones d’empreses contractistes igual
que tractem els nostres empleats. Aquest
principi general es tradueix en accions
concretes:

- Els requisits formatius són idèntics. La formació de
cada persona que treballa a Celsa depèn dels riscos
associats al seu lloc de treball i no de si forma part
de la nostra plantilla o treballa per a una empresa
contractista. Això inclou formació per part de Celsa
al 100% de personal que treballa en planta (inclosos
contractistes) en els nostres estàndards corporatius.

- Els nostres indicadors de compliment no distingeixen
entre accidents del personal propi, del personal
de les contractes i fins i tot dels transportistes.
Incloem la direcció estratègica en la
Així, per aconseguir els objectius ambiciosos que
coordinació
d’activitats
empresarials
s’estableixen cada any de reducció d’accidents amb
mitjançant les reunions de gerents.
baixa, hem d’incloure en qualsevol
acció de millora a aquests col·lectius “Incloem la direcció A més d’establir les reunions de
coordinació necessàries per complir
externs.
estratègica en
els requisits legals, i a més dels
la coordinació
- Els nostres indicadors proactius
permisos de treball diaris que
no distingeixen entre el personal
complementen aquests requisits,
d’activitats
propi i el de les contractes, és a
quadrimestralment es duu a terme
empresarials
dir, els objectius de 4 observacions
una reunió al més alt nivell de Celsa
mitjançant les
preventives de seguretat (OPS) per
(Direcció General + Directors de
comandament i mes, 1.000 targetes reunions de gerents” Planta) amb totes les empreses
de comunicació de riscos (TCR) per
contractistes (gerents). En aquestes
milió d’hores treballades, i 1.000 comunicacions
reunions es fa el seguiment de la implantació del
d’incidents per milió d’hores treballades i auditories,
Pla de gestió de contractes de CELSA Barcelona i
són exactament iguals per al personal propi i per al
l’avaluació del nivell de compliment en seguretat i
personal de les contractes.
medi ambient de les contractes.
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RESPOSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA - LA
RECERCA DE SOLUCIONS EMPRESARIALS COM
ALTERNATIVA A L’ESTRICTE COMPLIMENT LEGAL

Alberto Rocha-Santos
Coordinador de Seguretat de BASF Espanya i Portugal

El marc legal és massa exhaustiu i requereix
i medi ambient de les empreses adherides. El grup
la dedicació d’uns recursos que no sempre
BASF té implantat aquest programa a España des de
contribueixen a millorar la seguretat en el lloc de
1993 i dividit en 11 Codis d’actuació. Tots els codis
treball. El concepte del legislador hauria d’implicar
tenen directrius i requisits d’obligat compliment
una dedicació de recursos més
(mínims) a tots els emplaçaments del
“Les
empreses
eficient, deixant espai perquè
grup en el món, independentment
cada empresa busqui les seves necessiten un marc del restrictiu que sigui el seu marc
pròpies solucions. El marc legal de normatiu més Lean, legal. Dins del Codi d’Organització,
Coordinació d’Activitats Empresarials
més senzill, potser es dedica un apartat a la Coordinació
és un exemple de l’intensiu que pot
d’Activitats Empresarials.
més anglosaxó”
resultar el compliment legal en el
Safety Performance Profile
consum de recursos amb resultats
no sempre concordants. Les empreses necessiten
Una de les eines que el grup ha utilitzat per implantar
un marc normatiu més “Lean”, més senzill, potser
la campanya de millora del comportament dels
més anglosaxó.
col·laboradors, Safety Champions, és el Safety

Bones pràctiques:
Responsible Care
La Indústria química, al 1984, va fundar el programa
Responsible Care. El Responsible Care és un
programa voluntari de la industria química que té
com objectiu millorar els resultats de seguretat, salut

Performance Profile. Aquesta eina mesura el grau
d’implantació (0 – requisits legals fins 10 - nivell
d’excel·lència) de diferents aspectes de seguretat
segons un qüestionari d’autoavaluació. Cada grup de
treball, on participen tots els treballadors, decideix
el punt de partida i quines mesures necessiten
implantar per arribar al grau d’excel·lència necessari
per al seu departament (no implica que en un futur
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tots els aspectes tinguin una avaluació de 10).
Aquest projecte s’aplica en 4 anys. Els participants
han valorat el projecte com a molt positiu.
Grup de treball FEIQUE – CAE
La Federació de la Indústria Química (FEIQUE)
va crear un grup de treball per tal de proposar a
l’administració un llistat de documentació mínima a

intercanviar amb les empreses de servei, de manera
que es complissin els requisits legals. L’objectiu
és reduir els recursos dedicats a l‘intercanvi de
documentació i dedicar-los a la implantació de
programes de millora de seguretat amb les empreses
de servei. Com a resultat d’aquest grup de treball,
l’Institut de Seguretat i Higiene en el Treball va
publicar dues Notes Tècniques de Prevenció (1052
y 1053).
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INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE SOBRE COORDINACIÓ
D’ACTIVITATS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Full monogràfic sobre coordinació d’activitats
empresarials. Institut de Seguretat i Salut
Laboral del Departament d’Empresa i Ocupació

> Veure

Guia d’assessorament per a PIMES: coordinació
d’activitats empresarials
Fundación para la prevención de riesgos
laborales i PIMEC
La incidència significativa que suposa la concurrència
d’activitats empresarials comporta importants reptes, tant
de caràcter organitzatiu com operatiu, per als empresaris i
els treballadors autònoms que requereixen la implantació
de procediments i eines que garanteixin uns nivells
adequats de coordinació d’activitats

> Veure guia

Notes Tècniques de Prevenció 918 ,  919 ,
1.052 i 1.053 sobre coordinació d’activitats
empresarials. Instituto Nacional de Seguridad e
higiene en el Trabajo
Proporciona orientacions bàsiques als subjectes implicats
en la coordinació de les activitats empresarials, ja que
és freqüent que a les empreses els sorgeixin dubtes a
l’hora d’aplicar aquesta normativa a les seves situacions
particulars

> Veure fitxes

Quaderns de prevenció: Coordinació de la
prevenció. Departament d’Empresa i Ocupació
Posa de relleu la importància de realitzar una coordinació
correcta de les activitats preventives, informa dels
requisits normatius, ofereix pautes per dur a terme la
coordinació en qualsevol tipus de centre de treball, i
esmenta específicament les obres de construcció.

> Veure

> Veure

La prevenció de riscos laborals al sector de
la construcció. Departament d’Empresa i
Ocupació, Rubau i Asepeyo.
Document didàctic de consulta que afecta totes les
empreses involucrades en la construcció d’una obra

> Veure

“Guia per a l’elaboració del procediment de
coordinació empresarial a l’administració
local”. Diputació de Barcelona
L’objecte d’aquest document és definir el procediment
d’actuació en els supòsits de coordinació empresarial
per tal de garantir la seguretat dels treballadors
dels ajuntaments i els de les empreses que siguin
contractades per aquest.

> Veure

La seguretat i la salut: guia pràctica de
responsabilitat social per a la pime. Diputació
de Barcelona.
La prevenció dels riscos laborals i la promoció d’un entorn
saludable a l’empresa tenen una implicació directa en
l’assoliment de la qualitat dels productes
i serveis, i són una part essencial d’una empresa
socialment responsable

> Veure

Programa de Coordinació d’Activitats
Empresarials per a la Prevenció de Riscos
Laborals (PCAE). Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, Fundación para
la prevención de riesgos laborales
Canal de comunicació comuna per a empresaris, gratuït,
organitzat, accessible, universal i útil, posat a la disposició
dels empresaris per ajudar-los en l’organització i gestió
de la Prevenció de Riscos Laborals quan concorrin amb
altres empresaris o autònoms en un mateix Centre de
Treball

> Veure

Responsabilitat Social a Catalunya
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