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Les dades són eloqüents i demolidores: el 2014 es van registrar 3.521 
accidents laborals, 57 més que el 2013, i l’índex de sinistralitat es va 
enfilar fins a l’11%. El triple que a Espanya! Davant de l’evidència que al-

guna cosa no funciona, sorprèn que encara hi hagi empresaris que, com re-
corda el fundador d’Europrevenció, Josep Maria Gabernet, considerin que 
la llei de seguretat en el treball és un “impost revolucionari”. Com sorprèn 
també que el Govern no hagi pres mesures urgents per afrontar aquesta 
nafra vergonyant, més enllà de la llei del 2008. I encara més, que hi hagi 
treballadors que encara creuen que complir la reglamentació en matèria de 
seguretat és una molesta nosa: com diu el mateix Gabernet, les conseqüèn-
cies d’un accident laboral les pateix quasi sempre el treballador; rarament 
l’empresari. Per tant, urgeix en aquest àmbit un canvi de mentalitat de to-
tes les parts, que passa per assumir que la seguretat laboral és una inversió 
immediatament rendible en termes empresarials: Gabernet recorda el cas, 
gens infreqüent, d’una gran empresa que va reduir de 22 a 4 els informes 
de baixa superiors als quinze dies l’any següent d’implantar un pla de se-
guretat. Es tracta de complir no només perquè ho mana la llei, sinó amb 
la convicció que la seguretat és un ingredient més dels que condueixen a 
l’èxit d’una empresa. És també una qüestió de dignitat, tant de l’empresari 
com del treballador. I repercuteix en benefici de la societat, perquè les bai-
xes laborals les paguem tots. Entendre-ho així és el primer pas per reduir la 
sinistralitat a taxes europees. I aquest hauria de ser l’objectiu.

3Seguretat | Novembre 2015



Encara hi ha qui pensa que la pre-
venció de riscos laborals és una 
molèstia que s’ha de complir 

per imperatiu legal.
Més encara: hi ha qui s’hi refereix 

com un impost revolucionari que el 
Govern es va treure de la màniga. La 
realitat és que la Llei de la seguretat 
i la salut en el treball es va aprovar el 
desembre del 2008 i va entrar en vigor 
l’abril següent. Vam ser l’últim país 
d’Europa a regular aquest àmbit. I el 
resultat és que la sinistralitat laboral 
s’eleva a l’11% anual.

I això, ¿és molt?
En aquest aspecte, Europa es divi-

deix en tres grans zones: els països 
nòrdics, amb un 1%; l’Europa conti-
nental i les illes Britàniques, l’1,2%; 
i els països meridionals —Espanya, 
Portugal, Itàlia i Grècia—, el 3,4%. Se-
gons la geografia, nosaltres hauríem 
de fregar el 3%, i quasi quadrupliquem 
aquest índex. 

¿En xifres absolutes?
Segons dades de la CASS, el 2014 es 

van registrar 3.521 accidents laborals: 
57 més que el 2013.

¿Què els diria, als empresaris rebecs?
Qui es pensi que invertir en pre-

venció de riscos és una càrrega —un 
impost, diuen alguns— mai no acon-
seguirà una empresa segura. Invertir 
en prevenció surt a compte. ¿Com? 
És erroni pensar que l’empresari no 
hi perd perquè no paga ni el salari ni 
la seguretat social del treballador de 
baixa: les baixes surten cares perquè 
s’ha de substituir el treballador i for-

mar el substitut, i això interfereix —de 
vegades perjudica— la dinàmica la-
boral. I no ens oblidem de la imatge 
corporativa: no complir amb un client 
perquè tenim un treballador de baixa 
té un cost. 

¿I als treballadors que tampoc s’ho 
acaben de creure?

N’hi ha, efectivament. I haurien de 
ser conscients que normalment qui 
rep el dany, qui pateix l’accident, és 
el treballador; rarament és l’empre-
sari. També cal ser conscient que el 

80% dels accidents laborals se’ls causa 
involuntàriament el mateix treballa-
dor per no haver seguit les normes de 
seguretat. Han d’entendre que com-
plir-les redueix significativament la si-
nistralitat.

¿Es pot mesurar quantitativament 
l’impacte que un pla té en l’empresa?

Li respondré segons l’experiència 
d’un client amb qui treballo des dels 
inicis d’Europrevenció, el 2004: quan 
vam començar, tenia una mitjana anual 
de 22 comunicats de baixa de més de 
quinze dies; l’any següent havíem re-
duït aquesta xifra a entre tres i quatre 
comunicats. Ho ha notat ell, ho han no-
tat els treballadors i també les famílies 
dels treballadors. Perquè una baixa per 
accident laboral no és anar-te’n de va-
cances, ni cobrar per no fer res.

“El 50% dels treballadors 
no sap seure bé a la cadira”
La llei de seguretat en el treball data del 
2008, però la sinistralitat laboral encara 
triplica la d’Espanya. Fundador d’Europre-

venció, empresa pionera en el sector, Ga-
bernet reclama més conscienciació d’em-
presaris, treballadors... i Govern.

ENTREVISTA AMB JoSEp MARIA GABERNET

Complir les normes 
redueix la sinistralitat 

significativament
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Aplicar un pla de prevenció, ¿interfe-
reix en la dinàmica empresarial?

La modifica o la millora, però en cap 
cas la perjudica ni la devalua. El que pas-
sa és que si resulta que l’empresari ha 
de córrer perquè té a sobre la inspec-
ció, l’acabarà fent de qualsevol mane-
ra i a qualsevol preu, mentre que si ho 
fa amb temps podrà buscar tranquil-
lament l’opció que més li convingui.

¿Quines són les obligacions legals de 
l’empresari, en matèria de prevenció?

Tota empresa andorrana ha de tenir 
un pla de prevenció, a través d’un ser-
vei propi —l’opció minoritària— o con-
tractant-ne un d’aliè. El pla inclou una 
avaluació de riscos per a cada lloc de 
treball, i a partir d’aquí s’elabora una 
planificació preventiva que l’empresa-
ri ha d’aplicar en un termini d’un, sis o 
dotze mesos, depenent de l’activitat.

¿Estan obligats a facilitar una revisió 
mèdica als treballadors?

Els treballadors d’empreses de l’an-
nex 1 de la llei —les dedicades a activi-
tats perilloses— han de passar obliga-
tòriament una revisió mèdica anual a 
càrrec de l’empresa. En la resta de sec-
tors és voluntària, amb una periodici-
tat —cada any, cada tres anys o cada 
cinc— que està marcada per l’edat.

¿Més obligacions de l’empresari?
Fornir el treballador dels equips 

de protecció individual establerts en 
l’avaluació de riscos. Això comporta 
l’obligació paral·lela del treballador 
d’utilitzar-los i mantenir-los en bon es-
tat, així com de mirar per la seva segu-
retat, la dels companys i la de tercers.

¿Amb quina periodicitat s’ha de revi-
sar un pla de prevenció de riscos?

La llei no ho diu, però nosaltres el 
revisem cada cinc anys perquè consi-
derem que en aquest temps les condi-
cions laborals poden haver canviat, i si 
cal, l’adaptem a la nova situació.

Com deia al començament, som a la 
cua d’Europa pel que fa a sinistralitat 
laboral, i el 2014 es van registrar 57 ac-
cidents més que l’any anterior. ¿Com 
podem millorar?

Complint cadascú amb la part que 
li toca. I el primer de tots, el Govern. 
És veritat que quan es va aprovar la llei 

es van fer xerrades a la Cambra de Co-
merç, la CEA i d’altres fòrums. Però he 
trobat a faltar informació escrita, tríp-
tics. El resultat és que hi ha empresaris 
que sis anys després de la llei encara 
no saben que estan obligats a tenir un 
pla de prevenció. Aquí hem fallat mol-
tes parts, però el primer obligat és en 
la meva opinió el ministeri.

La construcció és el sector més expo-
sat als accidents laborals, mentre que 
els oficinistes són els menys expo-
sats: ¿tòpic o realitat?

Segons les dades de la CASS, el 2014 
el sector amb més sinistralitat va ser 
el del comerç i reparació de vehicles, 
amb 686 accidents; la construcció es 
troba en tercer lloc, amb 561, darre-
re d’altres activitats socials i serveis 
prestats (569). El que passa és que un 
accident a la construcció pot compor-
tar sang, i la sang crida molt l’atenció. 
Però hi ha altres danys, per exemple 

els anomenats psicosocials, que no es 
veuen tant però que existeixen. 

doncs ja que en parlem: ¿quins són 
els riscos laborals a què s’exposa  
—probablement sense saber-ho— un 
oficinista?

Els danys posturals: tots tenim una 
cadira ergonòmica, de colors i molt 
bonica, però menys del 50% sap com 
seure. En les visites també comprovem 
com és rar tenir l’ordinador i els peri-
fèrics a la distància òptima, i això pot 
comportar problemes com ara operaci-
ons dels túnels carpians, per una cosa 
tan evitable com la mala postura a l’ho-
ra d’escriure amb l’ordinador. Per no 
parlar de dolor d’esquena, de trapezi, 
de cervicals... 

Em parlava fa un moment dels danys 
psicosocials.

Estrès, mobbing... En les formaci-
ons que imparteixo sempre dic el ma-
teix: a l’obra o al taller es produeixen 
accidents físics, molt fàcils de detec-
tar; en canvi, en les feines d’oficina, 
les baixes més abundants són per es-
très o depressió. I, sovint, causades 
de forma subtil pels mateixos com-
panys de feina.

Hi ha empresaris que no 
saben que han de tenir 

un pla de prevenció
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ENTREVISTA AMB AdRIáN FEdERIGhI

En un país com el nostre, on la 
seguretat ciutadana és un dels 
principals actius, ¿per què cal 

una protecció específica per a la llar?
Abans d’instal·lar-nos a Andorra 

ho vam analitzar i sí, és cert que és 
un país segur. Però el que oferim és 
un concepte de seguretat global, que 
inclou per exemple saber en tot mo-
ment i a través d’imatges què passa a 
casa o a l’empresa: què fa el personal 
de servei, els fills, els avis,  els treba-
lladors... 

¿Quines modalitats comercialitza Se-
curitas?

Des de fotodetectors fins a un mò-
dul GSM amb servei de parla-escolta 
que actua les 24 hores del dia, tant si 

el client hi està connectat com si no 
hi està, passant per un pany electrò-
nic d’obertura a distància; mòduls de 
domòtica que permeten per exemple 
posar en marxa la calefacció de casa 
des de qualsevol país on et trobis... Hi 
ha qui se’n va de vacances i ens enco-
mana que passem per casa a encen-
dre el llum abans de tornar, o l’em-
presari que tanca a l’agost i ens dóna 
les claus per si hi ha algun imprevist... 
El paquet bàsic es pot ampliar fins a 
incloure els 32 serveis que oferim.

Sovint pensem que, a diferència d’un 
habitatge unifamiliar, un pis no ne-
cessita protecció especial. ¿Equivo-
cadament?

La nostra especialitat és la petita i 

mitjana empresa i també la llar. Tota 
mena de llars. Hem de ser conscients 
que un pis baix o un àtic tenen el ma-
teix risc de robatori que un xalet, i 
que un quart pis té tantes necessitats 
de control i de seguretat com una 

“Arribem a qualsevol punt 
del país en dotze minuts”

Com a molt 12 minuts: aquest és el temps 
màxim de resposta presencial que garan-
teix Securitas als seus clients. Alhora, des 

del moment que sona l’alarma no passaran 
més de 60 segons abans no rebi trucada de 
la central, afirma el director de l’empresa.

“Un pis baix o un àtic 
tenen el mateix risc de 
robatori que un xalet”

“El paquet bàsic es pot 
ampliar fins a incloure 

els 32 serveis que oferim”

7Seguretat | Novembre 2015



casa. En aquest punt no hi ha dife-
rències.

¿Hi ha estadístiques sobre el nombre 
d’assalts a cases i pisos?

Segons s’ha publicat a la premsa, 
l’any passat els robatoris es van incre-
mentar un 4,5%. Una dada preocupant. 
De fet, fa quinze dies vam tenir una re-
unió amb la policia i ens van comentar 
que la seva recomanació és instal·lar 
sistemes de seguretat.

¿Quins són els avantatges de les alar-
mes, una de les seves especialitats?

En aquest servei garantim per con-
tracte que abans de dotze minuts des 
del moment que rebem l’avís arribem 
a qualsevol punt d’Andorra. A qualse-
vol. El nostre servei garanteix aquesta 
resposta immediata. També garantim 
que abans de 60 segons des del mo-
ment que salta l’alarma contactem 
amb el client. Com a molt, perquè la 
mitjana europea de Securitas és de 
35 segons. I no fem vacances: estem 
de servei les 24 hores del dia, els 365 
dies de l’any. De fet, les vacances són 

la nostra temporada alta.

Pel que fa a la instal·lació, ¿és compli-
cada? ¿Requereix obres?

Si el client contracta un servei 
d’alarma a les nou del matí, en un 
quart d’hora pot tenir el tècnic a casa, 
i a les onze, l’alarma activada. No cal 
obres ni tampoc donar d’alta una línia 
de telèfon addicional. El nostre és un 
sistema sense fils amb línia de telèfon 
pròpia, els elements es comuniquen 
per ràdio i, pel que fa a la instal·lació, 
l’únic que farem seran sis forats de sis 
mil·límetres. Res més.

¿I el manteniment?
Segons la normativa europea, s’es-

tableix una revisió anual i, tot i que 
la nostra llei no ho exigeix, nosaltres 
ens regim pels paràmetres europeus 
i oferim al client aquesta revisió anu-
al i sense sobrecost, perquè la quota 
del servei ja inclou el manteniment. 
D’altra banda, l’equip incorpora un 
ordinador intel·ligent que detecta 
qualsevol necessitat tècnica i ens avi-
sa perquè la resolguem de seguida.

¿ofereix prou protecció?
El nostre equip bàsic incorpora, 

com he dit al començament, imatges 
i àudio. També en això seguim la re-
glamentació europea, que proscriu 
les alarmes cegues, precisament per-
què generen moltes falses alarmes. 
Nosaltres les hem reduït al mínim. 
D’altra banda, disposem d’una apli-
cació que permet al client controlar 
l’alarma des de qualsevol lloc on es 
trobi, de manera que pot desconnec-
tar-la, demanar-li imatges, posar en 
marxa la calefacció... No importa que 
sigui a l’altra punta del món.

“Els nostres equips  
inclouen imatge i àudio, 
no són alarmes ‘cegues’”

“Li instal·lem l’alarma 
en dues hores; sense 

obra, tan sols 6 foradets”

Segons un informe de l’Observa-
tori de Riscos Laborals d’Andor-
ra (ORLA) que parteix de les da-

des facilitades per la CASS, l’índex de 
sinistralitat laboral —la relació entre el 
total d’accidents i el nombre de treba-
lladors— es va situar el 2014 en el 9,54%, 
una dada que trenca la tendència a la 
baixa iniciada el 2006, quan es va regis-
trar una sinistralitat del 12,31% que fa 
dos anys s’havia retallat fins al 9,45%. 
Malgrat aquests quasi tres punts que 
s’ha rebaixat des del 2006, per l’ORLA 
la sinistralitat encara és preocupant i 
posa de manifest la necessitat que les 
empreses apliquin plans de prevenció 
de riscos, tal com estableix la llei de la 
seguretat i la salut en el treball. Insis-
teix l’Observatori que els plans de pre-
venció “aporten beneficis més enllà 
de complir el que estableix la llei: el pri-
mer de tots, millorar la productivitat”. 
I posa un exemple ben gràfic: “Ignorar 
els plans de prevenció és com anar al 
metge, adquirir el tractament recep-

tat i no prendre’l.” El balanç és espe-
cialment feridor si ens comparem amb 
els països veïns: l’índex de sinistralitat 
el 2014 va ser a Espanya del 3,06%, 
menys de la tercera part que el que 
es va registrar a Andorra; la proporció 
és similar si mirem cap al nord: el 2012, 
quan a Andorra era del 9,45%, a França 
era del 3,4%, i a Alemanya, del 2,9%. La 

conclusió no pot ser més demolidora: 
segons l’ORLA, Andorra encara es tro-
ba 8 o 9 punts per sobre de la mitjana 
de la Unió Europea i, tot i la disminució 
de la sinistralitat experimentada els 
últims anys, el ritme és molt lent, so-
bretot si es té en compte la reducció 
del nombre d’assalariats des de l’inici 
de la crisi.

A la cua en sinistralitat laboral
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