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Malgrat que té set anys de vigència, la Llei de la 
seguretat i la salut en el treball és relativament 
jove per poder fer una avaluació i aconseguir un 

acompliment unànime. En aquest especial parlem amb 
tots els sectors implicats, els responsables d’Inspecció de 
Treball i de la patronal, però també dels sindicats, així com 
d’alguna empresa catalogada com a empresa d’activitats 
perilloses perquè ens expliquin de primera mà com han 
viscut l’aplicació de la norma. La manca de reglaments i 
també d’institucions que vetllin pel seu funcionament són 
algunes de les crítiques manifestades. La llei, però, també 
dóna més seriositat o més professionalització a diverses 

tasques com els treballs verticals. Aquest any, l’Organitza-
ció Internacional del Treball dedica el Dia internacional de 
la seguretat i la salut en el treball a l’estrès, una patologia 
no reconeguda com a malaltia professional en la nostra le-
gislació. De l’estrès laboral també en parlem amb experts 
psicòlegs perquè ens expliquin les causes que l’ocasionen 
i com combatre’l. Les empreses saludables són més rendi-
bles, així ho asseguren també els especialistes en la gestió 
de la salut i la seguretat en el treball. Malgrat les diferents 
opinions sobre una aplicació rigorosa o no de la llei, el de-
nominador comú és que tothom considera que aquesta 
llei és necessària per a la seguretat de tothom. 

Per la seguretat de tothom
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¿Quina és la històrica trajectò-
ria de la seguretat i la salut en el 
treball i la seva aplicació com a  
llei a partir del 2009?

La Llei 34/2008, del 18 de desem-
bre, de la seguretat i la salut en el 
treball (LSST) va entrar en vigor, 
de forma esglaonada, des del mes 
d’abril del 2009. Aquesta llei va en-
trar plenament en vigor el 21 d’abril 
del 2013.

Aquesta, però, no és la primera 
norma legal en matèria de segure-
tat i salut en el treball. El decret so-
bre el contracte de treball, de 15 de 
gener de 1974, ja establia l’obligació 
de l’empresari de fer complir les 
condicions de seguretat necessàri-
es i, en tot cas, les establertes per 

l’OIT; i el reglament laboral, aprovat 
pel Consell General l’any 1980, tam-
bé establia, en el títol XI, tota una 
sèrie d’obligacions en matèria de 
seguretat i salut en el treball i pre-
veia les sancions corresponents als 
infractors de la normativa.

I per tant,  ¿a partir de quina data 
van començar a aplicar-se les sanci-
ons per infracció de la Llei de la se-
guretat i la salut en el treball?

Les infraccions constatades arran 
d’accidents de treball o de denúnci-
es s’han sancionat, des de sempre, 
a mesura que han estat vigents les 

disposicions pertinents.
Pel que fa referència a l’aplica-

ció de la Llei 34/2008, en el cas 
de les actuacions d’ofici, en un 
primer moment la tasca del 
servei d’Inspecció de Treball 
(SIT) es va orientar a fer pe-
dagogia de les disposicions 
contingudes en l’LSST. No 
va ser fins transcorregut 
un any de la plena vigència 
de la llei, a partir del mes 
d’abril del 2014, quan es van 
començar a sancionar les in-
fraccions constatades en el 
marc de les actuacions d’ofici 
del SIT.

Aquestes sancions són les més 
nombroses que va registrar l’any 
passat el departament d’inspec-
ció laboral. ¿Quins són els incom-
pliments que més es repeteixen 
d’aquesta normativa?

Per començar, s’ha de matisar 
que la majoria d’expedients inco-
ats el 2015 van ser per sancionar in-
fraccions relatives a les condicions 
generals de treball, és a dir, infrac-
cions del Codi de relacions laborals.

Pel que fa a les infraccions de la 
Llei de seguretat i salut en el tre-
ball, per ordre de major a me-
nor nombre de infraccions 
sancionades, detallo els 
cinc articles de l’LSST 
la infracció dels quals 
s’ha sancionat més 
de deu vegades: 
25 sancions van 
ser per infracció 
de l’article 20 de 
l’LSST, relatiu a 
l’organització de 
primers auxilis, llui-
ta contra incendis, 
evacuació i actua-
cions en supòsits 
de risc greu i im-
minent, i 24 sanci-
ons van ser per in-
fracció de l’article 

8 de l’LSST, relatiu a la planificació 
de l’activitat preventiva i l’avaluació 

de riscos.
A més, 23 sancions van ser 

per infracció de l’article 19 
de l’LSST, relatiu a la vigi-

lància de la salut de les 
persones treballadores, 
i 21 per infracció de l’arti-
cle 28 de l’LSST, relatiu a 
la formació, en matèria 
de prevenció de riscos, 
a les persones treballa-
dores.

Finalment, es va re-
gistrar 15 sancions per 
infracció de l’article 14 
de l’LSST, relatiu a les 
modalitats organitzati-
ves dels serveis de pre-

venció.

¿S’incompleixen per dificul-
tats en l’aplicació de la llei, 

per deixadesa de l’em-
presari o perquè encara 

“Convé anar adequant  
la llei amb reglaments”

L’any passat Inspecció de Treball va atendre 400 
consultes referides a la Llei de la seguretat i la salut 
en el treball. El màxim responsable del departament 

ens explica com es desenvolupa l’aplicació de la nor-
ma i el grau d’acompliment, així com la reducció de 
la sinistralitat als sectors que més l’apliquen.

ENTREVISTA AMB ESTEVE LÓPEZ I MONTANYA, CAP DEL SERVEI D’INSPECCIÓ DE TREBALL

“Es va començar a 
sancionar a partir  
de l’abril del 2014”

“El 2015, 25 sancions 
per no organitzar bé 
els primers auxilis”
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no hi ha cultura en matèria de se-
guretat i salut en el treball? ¿Quins 
són els motius principals d’aquests 
incompliments?

Hi ha de tot. No obstant, el motiu 
que causa l’incompliment no es con-
sidera als efectes de la tipificació de 
les infraccions. La conducta general 
de l’empresari en relació amb l’es-
tricte compliment de la normativa 
sobre prevenció de risc laborals tan 
sols es considera als efectes de la 
graduació de les sancions (article 
44.h de l’LSST).

¿Quina mena de sancions hi ha (per 
import i per incompliment)?

Les infraccions a l’LSST poden ser 
lleus, greus o molt greus. Les infrac-
cions es poden graduar en un grau 
mínim, mitjà i màxim.

En virtut de l’article 42 de la llei, 
les infraccions se sancionen de la 
manera següent: tenim les infracci-
ons lleus, que en un grau mínim te-
nen una multa de 30 a 300 euros, en 

un grau mitjà una multa de 301 a 600 
euros i en un grau màxim una multa 
de 601 a 1.000 euros. En segon lloc 
hi ha les infraccions greus, que tam-
bé tenen un grau mínim, amb multa 
de 1.101 a 2.000 euros; un de mitjà, 
amb multa de 2.001 a 5.000 euros, 
i un de màxim, amb multa de 5.001 
a 10.000 euros. Finalment hi ha les 
infraccions molt greus, que en el 
grau mínim comporten una multa 
de 10.001 a 20.000 euros; en el grau 
mitjà una multa de 20.001 a 50.000 
euros, i en el grau màxim una multa 
de 50.001 a 100.000 euros.

Hi ha casos per incompliment 
d’aquesta normativa que ja han 
passat a la Batllia i han creat juris-
prudència. ¿Això és positiu perquè 
les empreses prenguin consciència?

L’activitat jurisdiccional en relació 
amb l’activitat del servei d’Inspecció 
de Treball es manifesta en una doble 
vessant: com a mecanisme de con-
trol de l’activitat de l’administració i 
com a font de dret laboral.

En primer lloc, la via judicial ser-
veix com a garantia per al ciutadà 
en tant que instància superior que 
controla l’activitat sancionadora de 
l’administració. Des de l’entrada en 
vigor de la llei fins ara les diferents 
demandes jurisdiccionals que s’han 
presentat s’han resolt, en tots els 
casos, a favor del Govern, és a dir, 
declarant que les sancions imposa-

des eren ajustades a dret i als fins 
que legitimen l’activitat administra-
tiva. Això ha permès ratificar el rigor 
amb què el SIT instrueix els expedi-
ents sancionadors.

Altrament, l’actuació judicial és 
molt útil al SIT quan es tracta d’in-
terpretar i/o integrar la llei. L’anà-
lisi dels casos d’incompliment de 
l’LSST en seu judicial permet al SIT 
un aprofundiment en el marc legis-
latiu de referència, ja que són les au-
toritats judicials les competents per 
resoldre els dubtes d’interpretació, 
així com per integrar les llacunes, 
dels textos legals.

¿I pel que fa als treballadors, tam-
bé es donen casos d’incompliment 
de les seves obligacions en aquesta 
matèria?

Els incompliments en els quals 
solen incórrer els treballadors es-
tan relacionats, sobretot, amb l’ús 
dels equips de protecció individu-
al. Aquests incompliments, d’acord 
amb el Codi de relacions laborals, 

poden ser sancionats pels empresa-
ris d’acord amb el règim disciplinari 
establert.

¿Quins sectors tenen més obligaci-
ons per complir en matèria de salut 
i seguretat?

Tots els sectors estan obligats en 
la mateixa mesura. No obstant, la 
mateixa LSST cataloga en l’annex 1 
les activitats perilloses, insalubres o 

nocives pels elements, processos o 
substàncies que es manipulen. Per a 
les empreses que desenvolupen ac-
tivitats catalogades en l’annex 1 de 
l’LSST, és la mateixa llei qui estipula 
unes garanties reforçades pel que 
fa al seu compliment.

Des del departament i a través de 
la web heu elaborat notes tècni-
ques informatives per a l’aplicació 
de la llei. ¿Encara són moltes les 
consultes que es reben en aquest 
aspecte?

L’any 2015 el SIT ha atès entorn 
de  400 consultes relacionades ex-
clusivament amb la seguretat i la 
salut en el treball; i, més concreta-
ment, pel que fa a les notes tècni-
ques informatives s’han rebut 764 
visites a la pàgina web on estan pu-
blicades.

Agafant l’experiència de governs 
veïns, ¿quant de temps ha de tenir 
l’aplicació d’una llei com la de salut 
i  seguretat en el treball per acon-
seguir un índex alt d’acompliment i 
una conscienciació més gran?

És difícil predir-ho i donar una 
resposta ajustada. En aquest sentit, 
sí que cal remarcar l’apreciació que 
tant a Espanya com a França les le-
gislacions en matèria de prevenció 
de riscos laborals estan molt més 

“Les multes poden 
anar des de 30 euros 

fins a 100.000”  

“Als sectors que  
es compleix més la 
sinistralitat baixa”
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incorporades a la dinàmica empre-
sarial, de forma que s’han reduït 
significativament els índexs de sinis-
tralitat. A Andorra, on globalment 
l’índex de sinistralitat és més ele-
vat, hem pogut constatar que els 
sectors econòmics en què el grau 
d’acompliment de l’LSST és més 
elevat —el sector de la construcció 
i el de la indústria— són, justament, 
els sectors en què l’índex de sinis-
tralitat s’ha reduït més durant els 
darrers anys.

Al seu parer, i atès el trajecte fet 
de la llei, ¿caldria modificar algun 
article perquè han comprovat que 
l’aplicació és complicada per a les 
empreses o els treballadors, per 
exemple, o per algun altre motiu?

La dinàmica legislativa va plante-
jant qüestions de detall que, amb 
la pràctica, van sorgint a efectes de 
l’aplicació de les lleis. En general, 
sempre convé anar adequant, segu-
rament per la via del desplegament 
reglamentari, aquells aspectes que 
il·luminen qüestions de detall que 
faciliten l’aplicació, en aquest cas, 
de l’LSST. Però cal dir que, en ter-
mes generals, aquesta és una llei 
que no comporta especials dificul-
tats pel que fa a seguretat jurídica i 
que no sol generar dificultats en  la 
interpretació.

¿S’ha reforçat el personal d’Inspec-
ció de Treball, vist que el 2015 va ser 
l’any que més actuacions de serveis 
es van realitzar, segurament per es-

tar relacionades amb aquesta llei?
Fins al novembre de l’any 2015, 

quan es va reincorporar al seu lloc 
de treball un inspector que estava 
en situació de comissió de serveis 
en l’altre departament de l’adminis-
tració, el nombre d’inspectors s’ha-
via mantingut constant.

Aquest any el Dia internacional 
per a la salut i la seguretat en el 
treball està dedicat a l’estrès en el 
treball. ¿Ja està considerat una ma-
laltia professional? ¿Des d’Inspec-
ció de Treball han rebut denúncies 
d’aquest tipus? ¿Hi ha mitjans sufi-
cients per determinar causes com 
aquestes, que provoquen danys 
mentals en els treballadors?

El SIT no té competència en matè-
ria de gestió de les malalties profes-
sionals ja que, en tant que malaltia, 
d’acord amb la Llei de la seguretat 
social, forma part de l’àmbit compe-
tencial de la CASS. Com que no és 
del nostre àmbit de competència 
no podem procedir a cursar una de-
núncia a aquest efecte.

Respecte dels mitjans per deter-
minar si aquestes situacions provo-
quen danys mentals en els treba-

lladors, en tot cas entenem que la 
resposta ha d’anar orientada sota 
paràmetres mèdics.

¿En la nostra llei està regulat l’es-
très com a malaltia professional?

Segons el reglament, del 28 d’oc-
tubre del 2009, que estableix la llista 
de malalties professionals i el proce-
diment per al seu reconeixement, 
l’estrès no està catalogat en l’actuali-
tat com a malaltia professional. Tan-
mateix, el fet que una determinada 
malaltia no estigui inclosa al catàleg 
de malalties professionals no exclou 
la possibilitat que pugui ser conside-
rada com a tal —a l’efecte de protec-
ció de la seguretat social— si la per-
sona interessada demostra que està 
relacionada amb l’activitat laboral.

¿La Llei de salut i seguretat en el 
treball ha d’evolucionar?

L’ordenament jurídic, en gene-
ral, no és un mecanisme estàtic. Es 
requereix que tingui cert dinamis-
me per anar-se adaptant als canvis 
en la societat que pretén ordenar. 
Per tant, l’LSST, com qualsevol llei, 
s’haurà d’anar adaptant a l’evolució 
científica, tècnica i social. De qual-
sevol manera, ara per ara és una 
llei que ha d’anar guanyant terreny 
en la seva implantació i no en po-
dem obviar la “joventut”. Així que, 
abans de pensar en la seva evolu-
ció, cal que ens marquem com a fita 
la seva aplicació normalitzada de 
forma que assolim un grau més alt 
d’acompliment.

“L’estrès no  està 
inclòs en les malalties 

professionals”

es van realitzar, segurament per es- quen danys mentals en els treba-
forma que assolim un grau més alt 
d’acompliment.
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Estrès en el món laboral
ELS PRINCIPALS FACTORS  
IMPRODUCTIUS DE LES EMPRESES
La productivitat encara és un dels 
factors més negatius de les em-
preses dels països del sud d’Euro-
pa, i el més trist és que a mesura 
que passa el temps la situació, en 
lloc de millorar, empitjora. Així, els 
treballadors del sud treballen unes  
200 hores més que els centreeu-
ropeus i 300 hores més que els 
escandinaus, sense que es noti en  
la millora de la productivitat em-
presarial.

Examinant els possibles motius 
d’aquesta baixa productivitat en-
front de la llarga jornada laboral, 
podem destacar diversos factors 
presents en la nostra societat labo-
ral/empresarial.

1. Reunions en acabar la jorna-
da laboral, que generalment 
són poc productives pel can-
sament diari acumulat, que fa 
disminuir la capacitat de con-
centració i atenció dels treba-
lladors i directius.

2. Dinars de treball 
excessivament 
llargs. Els dinars 
de treball no 
han de conver-
tir-se en conver-
ses entre amics. Cal 

separar els assumptes profes-
sionals i els personals. També 
cal tenir en compte el temps 
entre la jornada del matí i la de 
tarda, de vegades excessiu. En 
moltes empreses el temps per 
dinar supera amb escreix els 
90 minuts, quan amb 60 mi-
nuts, o menys, n’hi ha prou.

3.	Horaris	 poc	 flexibles,	 que	 no	
facilitin als treballadors la con-
ciliació entre la vida familiar i 
la laboral. Aquest és un factor 
bàsic a l’hora d’augmentar la 
motivació i la implicació en 
l’empresa.

4. Jornades de treball excessi-
vament llargues. Moltes jor-
nades superen les 10 hores 
diàries o les 40 
hores setma-
nals, i no 
es tracta 

de treballar més hores de les 
reglamentàries, sinó de tre-
ballar amb una productivitat 
més ben gestionada.  

5. Les plantilles massa rígides 
i sense marge de promoció 
són una gran barrera motiva-
cional. Els treballadors han 
de tenir nous reptes i noves 
responsabilitats a l’empresa 
si no volem un enquistament 
professional.

6. Els  festius intersetmanals 
fan disminuir el rendiment, 
la concentració i la producció 
a les empreses. S’hauria de  
reorganitzar el calendari de 
festius.

7. Excés de baixes per malalties 
laborals, estrès o de-

pressió. Les sobrecàr-
regues continuades 

sobre els treballa-

dors per la quantitat de temps 
treballat o el rendiment pro-
ductiu comporten baixes per 
malaltia.

8. Uns equipaments obsolets 
per desenvolupar el treball 
equivalen a una gran pèrdua 
de temps en la realització de 
les tasques encomanades. 
Adaptar-se a les noves tecno-
logies en les feines diàries agi-
litza i optimitza la gestió del 
temps i del treball.

Aquests punts augmenten la dis-
tància de confort i de productivitat 
laboral entre el sud i la resta de paï-
sos d’Europa. El que s’ha de buscar 
no és fer més hores, sinó fer-les mi-
llor i amb la complicitat dels treba-
lladors,	que	al	cap	i	a	la	fi	són	el	va-
lor més gran que té una empresa. 

L’ESTRÈS AMENAÇA LA QUALITAT 
DE VIDA DELS TREBALLADORS
L’estrès amenaça la qualitat de vida 
dels treballadors als països del sud 
d’Europa. Aproximadament un 70% 
dels treballadors pateixen estrès, 
provocat principalment per la ines-

tabilitat laboral (70%), l’excés de 
jornada laboral (60%), no dis-

posar de prou temps lliure 
(55%) i una insatisfacció 
econòmica (50%).

Viure permanentment 
estressats, corrent d’un lloc 

a l’altre, angoixats per arribar a 
final	de	mes,	treballar	sense	el	des-
cans adequat  i no poder gaudir de 
la família i dels amics, ens pot pro-
vocar diferents tipus de trastorns 
mèdics i psicosocials importants.

Coneixent algunes de les causes 
que provoquen l’estrès, també 
hem de conèixer algunes de les 
conseqüències que pot tenir en els 
treballadors i directius de les nos-
tres empreses.

•	 Demència.	Si	als	40	anys	vius	
crònicament estressat, el cer-
vell envellirà malament i més 
ràpid.

•	 Hipersensibilitat	 au-
ditiva. Per a les per-

sones exposades a 
valors  sonors supe-
riors als 80 decibels 
ambientals.

•	Picor	cutània.	L’es-
très activa les cèl·lules 
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immunes de la pell, i causa o 
accentua les malalties cutàni-
es i augmenta els picors i les 
irritacions de la pell.

•	 Infeccions	 per	 la	 impossibili-
tat de les cèl·lules immunes 
del cos humà de regular hor-
monalment les causes de les 
inflamacions,	 que	 fa	 per	 tant	
que	 se	 sigui	 més	 propens	 a	
contraure malalties de tota 
mena.

•	 Decisions	 contradictòries.	
L’estrès	modifica	 la	 forma	de	
raonar i de prendre les deci-
sions alterant la manera de 
funcionament	 mental	 de	 les	
persones estressades.

•	 Colesterol.	 Segons	 un	 estudi	
espanyol,	els	treballadors	amb	
estrès	 presenten	 una	 proba-
bilitat	més	alta	de	patir	nivells	
alterats	del	colesterol	LDL	(do-
lent)	 i	 excessivament	 baixos	
de	l’HDL	(colesterol	bo).

Tots	sabem	què	és	l’estrès,	perquè	
tots	 l’hem	 patit	 algun	 cop,	 però	
pocs coneixen les maneres de com-
batre’l	 eficaçment.	Hi	 ha	 un	 ampli	
ventall	d’eines	que	ens	poden	aju-

dar	a	lluitar	contra	l’estrès	per	viu-
re	 sense	 tanta	 tensió.	 És	 qüestió	
de	 saber-lo	 identificar,	 prendre’n	
consciència	 i	 ser	 capaços	 de	 com-
batre’l,	 per	 aconseguir	 un	 millor	
benestar	físic	i	psicosocial.

Josep Maria GABERNET FELIP
Graduat	en	Prevenció	i	Seguretat	Integral

Mestratge	en	Prevenció	dels	Riscos	Laborals	
Pèrit	judicial	en	Prevenció	dels	Riscos	Laborals
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¿Com han viscut des de la patronal 
l’adaptació a la norma de segure-
tat i salut en el treball?

Des del 2009, en què es va apli-
car la llei de salut i seguretat en el 
treball, l’empresa an-
dorrana ha fet un es-
forç d’adaptació 
ja que histò-
r i c a m e n t 
s ’ h a v i -

en fet coses amb normatives poc 
aprofundides. L’adaptació, però, 
ha estat traumàtica perquè es va 
passar de molt poc a bastant. Hi ha 
una mentalització lenta i progressi-

va de la necessitat de l’apli-
cació de la llei.

S o v i n t 
h e m 

de fer esforços per mentalitzar el 
treballador que quan talli la carn 
ha de portar el guant de protecció, 
per exemple. L’empresari ha de 
posar els mitjans i l’assalariat els ha 
d’utilitzar.

¿L’aplicació de la llei és més fàcil 
en un sector o en un altre o depèn 
més de la dimensió de l’empresa?

Dels sectors empresarials d’An-
dorra, la construcció és el que 
potser té el màxim risc, ja que al 

Principat no hi ha indústries pe-
sants. L’annex 1 de la llei parla 

dels sectors que es qualifiquen 
de màxim risc. Val a dir que en 

altres empreses grans o mit-
janes també hi ha oficis amb 
riscos importants perquè els 
treballadors s’enfilen per 
bastides, per exemple, o els 
tallers que arreglen auto-
busos. També hi ha feines  
de risc. 

És més fàcil la mentalitza-
ció de la necessitat de tenir 
mesures de salut i seguretat 
en el treball en una empresa 
gran. Cal saber que evident-
ment té un cost, però també 
un estalvi. Suposa menys acci-

dents, menys malalties profes-
sionals, millor rendiment i més 

seguretat. És una inversió que es 
recupera amb escreix. La vessant 

humana de protegir la persona és 
també positiva perquè econòmica-
ment té un retorn positiu.

En les darreres xifres d’inspecció 
laboral apareix que les sancions 
més nombroses són les que es re-
fereixen a incompliments de la llei 
de la seguretat i la salut en el tre-
ball. ¿Estem parlant que encara hi 
ha falta d’informació o és deixade-
sa o falta de conscienciació? 

Abans de sancionar s’ha d’infor-
mar. Tots sabem que hem de pagar 
l’IRPF i que s’han incrementat les 
cotitzacions, d’això ens n’hem as-
sabentat tots. Per tant, falten més 

campanyes per a una millor men-
talització. També falta una cultura 
adquirida en aquesta matèria. Cos-
ta molt fomentar campanyes, igual 
que la formació a les empreses, 
que és una cosa essencial. 

Està clar que l’entrada en vigor 
de la llei va coincidir de manera 
simultània amb la crisi econòmi-
ca encetada el 2008, però que a 
Andorra va repercutir sobretot  
el 2009. Això va fer que l’empre-
sari ho valorés com un cost suple-
mentari. 

¿De qui és responsabilitat? 
La manca d’informació és culpa 

del Govern, perquè no ha fet cap 
gran campanya per fomentar la sa-
lut i el treball. És clar que el 2009 
va entrar en vigor la llei i a partir 
d’aquí hi ha unes obligacions, però 

el Govern ha de buscar fórmules 
perquè els empresaris i els assa-
lariats es mentalitzin. En tots els 
països hi ha grans campanyes, a 
Alemanya la llei existeix des de fa 
segles i encara avui fan campanyes 
i tanques publicitàries que infor-
men de la importància de la salut i 
la seguretat en el treball.

Com a autocrítica, la CEA només 
va fer una campanya publicitària de 
la llei a l’inici de la seva aplicació. 

Però, malgrat tot, anem avançant.
Amb el temps s’ha reduït el nom-

bre d’accidents laborals i la morta-
litat en el treball, i es pot constatar 
que les empreses han pres mesu-
res. Hi ha una certa sensibilitza-
ció. Som a sis anys de l’aplicació i 
això requereix una cultura que, 
amb l’ajuda de les campanyes del 

La CEA reclama un consell 
i un institut nacionals

“La falta 
d’informació és 

culpa del Govern” 

La patronal veu, ha de veure, que l’aplicació de la 
llei és una inversió per a l’empresa. Manzano ho té 
molt clar. Com també té clar que falten organismes, 

reglaments i campanyes que ajudin a desenvolu-
par-la i assentar-la. El portaveu de la CEA ens ex-
plica quin és el cost que suposa adaptar-se a la llei.

JOSEP MANZANO, PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS LABORALS DE LA CEA 

Des del 2009, en què es va apli
car la llei de salut i seguretat en el 
treball, l’empresa an-
dorrana ha fet un es-
forç d’adaptació 
ja que histò-
r i c a m e n t 
s ’ h a v i -

passar de molt poc a bastant. Hi ha 
una mentalització lenta i progressi-

va de la necessitat de l’apli-
cació de la llei.

S o v i n t 
h e m 

per exemple. L’empresari ha de 
posar els mitjans i l’assalariat els ha 
d’utilitzar.

¿L’aplicació de la llei és més fàcil 
en un sector o en un altre o depèn 
més de la dimensió de l’empresa?

Dels sectors empresarials d’An
dorra, la construcció és el que 
potser té el màxim risc, ja que al 

Principat no hi ha indústries pe
sants. L’annex 1 de la llei parla 

dels sectors que es qualifiquen 
de màxim risc. Val a dir que en 

altres empreses grans o mit
janes també hi ha oficis amb 
riscos importants perquè els 
treballadors s’enfilen per 
bastides, per exemple, o els 
tallers que arreglen auto
busos. També hi ha feines 
de risc. 

ció de la necessitat de tenir 
mesures de salut i seguretat 
en el treball en una empresa 
gran. Cal saber que evident
ment té un cost, però també 
un estalvi. Suposa menys acci

dents, menys malalties profes
sionals, millor rendiment i més 

seguretat. És una inversió que es 
recupera amb escreix. La vessant 

humana de protegir la persona és 
també positiva perquè econòmica
ment té un retorn positiu.

En les darreres xifres d’inspecció 
laboral apareix que les sancions 
més nombroses són les que es re
fereixen a incompliments de la llei 
de la seguretat i la salut en el tre
ball. ¿Estem parlant que encara hi 
ha falta d’informació o és deixade
sa o falta de conscienciació? 

Abans de sancionar s’ha d’infor
mar. Tots sabem que hem de pagar 
l’IRPF i que s’han incrementat les 
cotitzacions, d’això ens n’hem as
sabentat tots. Per tant, falten més 
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Govern i també de les empreses i  
dels mateixos sindicats, es pot 
aconseguir.

¿Quines són les mancances més 
importants que té la nostra llei?

En l’àmbit de país, les mancan
ces més importants són no tenir 
un institut nacional i un consell na
cional que difonguin l’essència de 
la llei, com sí que hi ha a la resta 
dels països. Aquesta ha estat una 
demanda reiterada de la Confe
deració Empresarial des que es va 
crear la llei. De fet, en l’articulat de 
la llei es parla, de manera molt ines
pecífica, d’organismes que han de 
vetllar per la norma. L’institut naci
onal per la salut i la seguretat en el 
treball es tractaria d’un organisme 
tècnic dins l’àmbit del Govern i el 
consell nacional seria una organit
zació més política on tenen cabuda 
els polítics, la patronal i els sindi
cats. El consell té la sensibilitat de 
veure l’aplicació pràctica de la llei, 
d’aconsellar el Govern.

L’altra pota que li falta a la llei 
del 2009 és el desenvolupament de 
l’articulat a través de reglaments. 

¿Caldria alguna modificació o mi-
llora de la norma?

No podem detectar oportuni

tats per millorar la llei si no es cre
en aquests reglaments que la des
envolupen. La detecció de millores 
s’ha de fer com un pas més quan 
estigui ben implantada. 

¿Quant de temps necessiten les 
empreses per adaptar amb tota 
normalitat la llei?

Sense aquests reglaments i ins
titucions que vetllen per la llei i la 
desenvolupen, pot trigar fins una 
generació, és a dir vint anys, a as
sentarse. 

¿Quin és el cost que li suposa  
a una empresa complir la norma-
tiva?

Uns 200 euros de mitjana per 
treballador. Aquí  es  comptabilitza 
la formació que ha rebut el treba
llador, la gestió tècnica en matèria 
d’inspeccions, els equips de pro
tecció individual i col·lectiva i els 
exàmens de salut. El cost exacte 
està entre el 0,6 i l’1,2% de la massa 
salarial bruta.  

S’ha de remarcar que ara s’ac
cepta l’1% d’increment de cotitzaci
ons per a l’empresariat i l’altre 1% 
per als treballadors, un increment 
que des de la Confederació Em
presarial veiem que no millorarà ni 
eixugarà el dèficit de la gestió in

adequada de la societat. Però l’in
crement de l’1% per treballador que 
paga l’empresari per l’aplicació 
de la llei de salut i seguretat en el 
treball el veiem com una inversió. 
L’actitud de la persona que se sent 
protegida a dins d’una empresa i el 
bon clima laboral comporten una 
millor producció, la gent treballa 
més motivada. 

Cal dir també que els costos en 
aquest aspecte són més cars a An
dorra que en països veïns, com són, 

per exemple, els exàmens de salut, 
i no es poden contractar a fora.

Però, malgrat tot, hi continua ha-
vent accidents laborals.

Sempre n’hi haurà perquè hi ha 
el que s’anomena el factor humà, i 
la llei i els reglaments el que han de 
fer és fer la via més estreta perquè 
aquest factor humà no es pugui 
desviar. A Alemanya encara hi ha 
sancions, però el llistó i l’exigència 
són  cada vegada més grans. 

Pyrénées, primer servei propi a Andorra
Amb més de 1.100 treballadors, Pyrénées és l’empresa privada més 
gran del Principat. Aquesta gran dimensió l’ha portat a ser capda-
vantera en la creació d’un servei específic de salut i seguretat en el 
treball. Es tracta del primer servei propi que té una societat andor-
rana. Manzano, com a responsable de recursos humans d’aquesta 
gran empresa, té clar que un bon clima laboral, i que la gent se senti 
segura en l’empresa, beneficia la productivitat. Per això Pyrénées va 
crear aquest servei propi que gestiona tota l’aplicació de la norma-
tiva per als seus treballadors, des dels exàmens de salut fins a tot el 
desplegament de la gestió tècnica, la formació dels treballadors i 
els equips de protecció tant individuals com col·lectius. Més que un 
cost, des d’aquesta empresa es veu com una inversió. “L’actitud de 
qui se sent protegit és molt positiva i tenir un bon ambient laboral és 
satisfactori per a tots, la gent treballa més motivada”, diu Manzano.
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Han passat vuit anys des de 
la sortida de la Llei de la se-
guretat i salut en el treball i 

considero que hi ha coses que cer-
tament han canviat, però encara en 
queden moltes per canviar.

¿Què ha canviat en aQuest 
temps?

•	 Ha	canviat	a	millor	la	percepció	
de molta gent sobre el que re-
presenta la seguretat i la salut 
i	els	beneficis	que	pot	reportar	
a tota empresa.

•	 Ha	canviat	a	millor	el	nivell	de	
percepció	dels	treballadors	so-
bre les mesures de seguretat i 
la	comprensió	que	el	gran	be-
neficiat	amb	aquesta	 llei	és	el	
mateix treballador.

•	 Ha	canviat	a	millor	l’actitud	de	
les administracions i les empre-
ses envers la seguretat i salut.

•	 Han	aparegut	moltes	empreses	
vinculades directament amb la 
seguretat i salut que ajuden a 
la	seva	progressiva	implantació	
en el mercat del país.

•	 Considero	que	també	ha	canvi-
at la forma de treballar i, sobre-
tot,	 de	 planificar	 els	 treballs	 i	
ara	es	valoren	més	els	aspectes	
vinculats	amb	la	prevenció.

¿Què no ha canviat en aQuest 
temps?

•	 No	ha	canviat	 la	 creença	que,	
encara que hi hagi una llei, no 
passa res si no es compleix. 
Encara hi ha gent que es nega 
a	canviar	per	 l’únic	motiu	que	
se’ls	obliga	a	fer-ho.

•	 No	ha	canviat	el	fet	que	molta	
gent	valora	més	el	que	costa	
la seguretat i salut que no els 
beneficis	que	pot	reportar.

•	 No	ha	canviat	el	fet	que	aquell	
que no compleix una llei sem-
bla	que	sigui	més	llest	que	els	
que la compleixen, i a sobre 
es	mostra	orgullós	i	en	fa	ban-
dera.

•	 No	ha	canviat	gaire	el	fet	que	
el que no compleix, si no hi ha 
denúncies	 o	 accidents,	 se’n	
surt sense problemes ja que 

en	més	casos	dels	que	serien	
desitjables	l’aplicació	de	la	llei	
és	més	reactiva	que	proactiva.

•	 No	ha	canviat	gaire	el	fet	que	
copiem massa el que fan al-
tres països i no ens adaptem a 
la realitat que ens envolta.

En resum, han canviat moltes co-
ses	 gràcies	 a	 l’esforç	 de	 molts,	
però encara en queden moltes per 
fer	 per	 culpa	d’actituds	 i	 compor-
taments	impropis	d’un	país	capda-
vanter com ha de ser el Principat 
d’Andorra.

La	 implantació	 i	 aplicació	 de	 la	
seguretat i la salut en el treball no 
hauria	 de	 ser	 mai	 una	 obligació,	
ben al contrari, hauria de ser una 
oportunitat per millorar els proce-
diments de treball de les empreses, 
la salut dels treballadors i la imatge 
del	 país.	 Som	 un	 cop	més	 davant	
d’una	 oportunitat	 de	 demostrar	
al	món	que	som	capaços	d’arribar	
als màxims estàndards mundials 
en	aquest	camp,	i	només	depèn	de	
la nostra voluntat fer-ho i canviar 
vells comportaments i creences 
que,	 lluny	 d’aportar-nos	 tranquil-
litat	 i	 seguretat,	ens	 fan	molt	més	
vulnerables i poc creïbles davant 
del	món.
Personalment,	 sóc	 optimista	 i	

crec que el país i la gent del país 
poden fer-ho, però necessitaran 
el suport i les ganes de millorar 
de	 tothom.	 Aquest	 és	 el	 repte:	 
ser	 capaços	 de	 veure	 una	 oportu-
nitat a on molts encara veuen una 
obligació.

Josep maria comes canal
Dir. gen. de Principat Qualipreven

Una visió global de  
la prevenció de riscos 
laborals al Principat

Han canviat moltes 
coses, però en queden 

moltes per fer
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Posem a la seva disposició diferents fórmules de prestació de serveis, 
dirigides – cadascuna d’elles- a col·lectius d’usuaris específics:

� Servei a particulars residents al Principat afiliats a la CASS
� Servei a particulars residents no afiliats a la CASS
� Servei a empreses (benefici social pels seus empleats)
� Servei als allotjaments turístics del Principat
� Servei a turistes i/o passavolants allotjats en residències  
 particulars
� Servei a companyies asseguradores nacionals i estrangeres
� Altres modalitats de servei personalitzades

Els usuaris del servei VISIT-M disposen d’un sistema de “call center”, de funcionament 
ininterromput (24 hores/365 dies), el qual gestiona les demandes de servei, tot 
canalitzant la petició d’atenció mèdica cap als professionals de l’equip mèdic els quals 
es desplaçaran al domicili del pacient  en el mínim temps possible.

Truca’ns al telèfon  60 70 80 per adherir-te al nostre servei

866 866
VISIT-M posa a la seva disposició la infraestructura necessària per tal 
d’oferir serveis d’atenció mèdica domiciliària, així com d’altres serveis 
addicionals relacionats amb l’atenció mèdica, en tot el territori andorrà, 
independentment de si vostè és nacional, resident, turista o 
passavolant.
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Una de les empreses que fi-
guren a l’annex I de la llei 
d’inspecció, referit a les ac-

tivitats perilloses, és Desplom, que 
està especialitzada en la protecció 
de riscos naturals. La normativa 
estipula unes garanties reforçades 
pel que fa al seu compliment i Des-
plom s’ha sabut adaptar als requi-
sits de la llei convençuda que és 
pel bé de tothom i perquè aporta 
un valor afegit a la professió. 

Desplom no elabora projectes, 
només els executa. Són aquells 
que col·loquen les xarxes que ve-
iem enganxades a la muntanya 
i que protegeixen de despreni-
ments de rocs o altres barreres 
dinàmiques, i a més fan perfora-
cions, tot amb l’objectiu de pro-
tegir l’espai dels riscos naturals.  
En definitiva, el que s’anomenen 
treballs verticals. I treballar en la 
verticalitat i sobretot els llocs on 
es fa són les principals raons per 
les quals els treballadors pateixen 
algun tipus de risc, i per aquest 
motiu, tal com explica el director 
general de l’empresa, Rafael Le-
guizamon, “el 90% de la feina és 
la planificació exhaustiva i meticu-
losa pel terreny on ens movem”. 
Són llocs de “difícil orografia o de 
difícil accés, i és per això que es 
necessita una planificació per fer 
l’obra amb uns mitjans adaptats al 
treball que s’ha de realitzar”. 

Segons Leguizamon, en una 
empresa de treballs verticals com 
Desplom és molt important el ca-
pital humà però també l’experièn-
cia del cap d’obra i de l’encarregat 
de l’equip. “La feina és complexa, 
no difícil, el que és difícil és el lloc i 
l’accés”, apunta. 

UN TREBALL MOLT PLANIFICAT
En gran part, els treballadors re-
alitzen les tasques suspesos en 
una corda, cosa que fa incremen-
tar el risc. L’equip compost pel di-
rector tècnic, el cap d’equip i els 
tècnics perforadors amb els seus 
ajudants, amb la supervisió del 
director general, realitza una pri-
mera implantació amb la creació 
d’unes línies de seguretat per pro-
tegir de tot el que pot ser perillós 
el mateix treballador i també els 
vianants que puguin passar per les 

proximitats de l’obra. És després 
d’aquesta protecció que s’instal·la 
la caseta de l’obra, els compres-
sors i la maquinària en general. A 
partir d’aquí ja es pot procedir a 
instal·lar els recursos de protec-
ció, com poden ser les xarxes i les 
barreres dinàmiques, o a realitzar 
només perforacions. 

ELS RISCOS DE LA VERTICALITAT
“És un risc assumible, no existeix 
la seguretat cent per cent ni el risc 
zero.” Entre els riscos als quals 
s’enfronten les persones que re-
alitzen treballs verticals hi ha la 
manipulació de càrregues, els es-
forços extrems, caigudes, rellis-
cades i despreniments, així com 
la manipulació de maquinària i de 
transport. 

“Estar penjat és un mitjà per 
fer el treball. Evidentment que hi 
ha risc de caiguda, però també 
d’altres, perquè estar-hi molt de 
temps pot provocar problemes de 
circulació com l’adormiment de les 
cames, per exemple”, explica el di-
rector general de Desplom.

Per tot, des d’un principi aques-
ta empresa s’ha adaptat positiva-
ment a la Llei de la salut i la segu-
retat en el treball. A més imparteix 
una formació interna als treballa-
dors abans d’anar a l’obra. “Per 
mi aquesta llei el que ha fet és 
professionalitzar o donar un valor 
afegit a la professió”, explica Le-
guizamon.

ASPECTES A MILLORAR DE LA LLEI
El director general de Desplom 
considera un avantatge l’aplicació 
de la llei perquè obliga a la gestió 
de la seguretat, les revisions mè-
diques i tot un seguit d’informa-
ció i formació per als treballadors,  
“i tot està concentrat en un dossi-
er; si hi ha un problema de segure-
tat sabem on hem d’acudir, és una 
eina molt útil de cara a l’empresa i 
a la seguretat”, manifesta.

Aquesta formalització de la ges-
tió de la seguretat a què obliga la 
llei també té, però, alguns aspec-
tes a millorar. Amb la seva aplica-
ció empreses tan específiques que 
es dediquen a fer treballs catalo-
gats de risc per la norma, amb la 
consegüent estipulació de garan-

 “La llei dóna un valor 
afegit a la professió”

La feina és complexa, 
no és difícil, el que és 

difícil és el lloc

Estar penjat és un 
mitjà per realitzar  

el teu treball 
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EXPERIÈNCIA  
EN L’ÀMBIT 

NACIONAL I 
INTERNACIONAL

Av. del Fener, 22, bloc B, local 7. 
AD700 Escaldes-Engordany

Fix: +376 825 044 / Mòbil: +376 357 018
desplom@desplom.com

www.desplom.com
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Estabilització directa i 
instal·lació de proteccions 
davant la caiguda de blocs 

rocosos.

Realització de treballs 
acrobàti cs d’assistència 

a la construcció i als 
treballs públics.

Realització de treballs desti nats a 
protegir les allaus o esllavissades i 
a provocar-ne el despreniment de 

manera controlada.

DES DEL 2003 
OFERINT 

ELS NOSTRES 
SERVEIS

EL SEU 
PARTNER 
ESTRATÈGIC A 
LA MUNTANYA

Empresa 
homologada en 

instal·lació de línies 
de vida.

ties reforçades per al seu compli-
ment, veuen que hi ha una genera-
lització de les normes que potser 
no es correspon amb la realitat 
d’unes feines tan especialitzades. 
“Per a segons quin treball de risc 
hauria d’haver-hi unes normes i 
per a altres treballs unes altres”, 
comenta el director general de 
Desplom.

A banda de la generalització 
d’aquestes normes que volen do-
nar unes garanties reforçades de 
seguretat, el sector també consi-
dera una necessitat no prevista en 
la llei. “¿Qui controla el controla-

dor?”, es pregunta Leguizamon. 
Els inspectors que vetllen pel com-
pliment de la llei no estan especia-
litzats en cada modalitat de treball 
de risc i per tant requeririen una 
formació, per exemple, de treball 
vertical, o algun superior que els 
controlés a ells per l’examen de 
les normes a aplicar. 

L’aplicació de la llei ha reper-
cutit en una conscienciació més 
gran dels treballadors a l’hora de 
vetllar per la seva seguretat. En 
molts d’aquests treballs verticals 
el factor humà és la raó principal 
de caiguda en un risc. 

Leguizamon fa un recompte 
de tot el material necessari per 
als seus treballadors, així com la 
formació i els exàmens de salut 
específics, i quantifica en més de  
1.000 euros el cost que suposa 
equipar un dels seus assalariats i 
els exàmens mèdics. Això, però, 
s’ha d’afegir l’assegurança i la Se-
guretat Social.

A Desplom aquest cost el veuen 
com una inversió, però també re-
coneixen que si en una empresa 
“no hi ha volum de feina  es con-
verteix en un cost que no es recu-
pera”, diu Leguizamon. 

Així mateix, des del sector tam-
bé comproven que no tothom 
compleix la llei. “Quan ve una per-
sona nova d’una altra empresa, no 
té formació ni les revisions mèdi-
ques passades, i això vol dir que 
algú no compleix la llei”, comenta 
el director de Desplom. Tot i això, 
i precisament perquè és una em-
presa de treballs verticals, catalo-
gats com a perillosos pels riscos 
que corren els treballadors, l’apli-
cació de la norma no només és vis-
ta com una obligació sinó com una 
formalització i un reconeixement 
de la professió. 

Hi hauria d’haver 
normes adaptades  

al treball i els riscos 

Quan no hi ha volum 
de feina alguns costos 

no es recuperen

¿Qui controla  
el controlador,  

l’inspector?

Rafael  Leguizamon

Quan ve un 
treballador nou  
no té formació
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Hi ha qui no sap 
separar la vida 

laboral i la personal

Amb la bona gestió 
de la persona l’estrès 

no hauria d’existir 

No tenir seguretat  
a la feina genera  

més estrès

Sònia Bigordà

S’hauria de 
reconèixer com una 

malaltia professional

En els darrers cinc anys s’ha 
notat un increment d’entre 
el 10 i el 15% de casos d’estrès 

laboral. “Es donen més consultes 
per aquest motiu i no tan sols vé-
nen amb un diagnòstic d’estrès, 
sinó també per altres situacions pel 
malestar laboral que comporta”, 
explica la psicòloga Sònia Bigordà, 
de Psico-B, empresa que treballa 
de la mà de l’Observatori de Riscos 
Laborals d’Andorra, l’ORLA.

Bigordà assenyala que en l’últim 
any el cas BPA també “ha ocasio-
nat molts casos d’estrès laboral, 
evidentment influïts per l’ambi-
ent creat”, explica. Es tracta de 
situacions difícils, complicades de 
gestionar per als que les viuen en 
primera persona i en són afectats 
directes. 

Segons la mateixa Organització 
Internacional del Treball (OIT), l’es-
très relacionat amb la feina es dóna 
quan les exigències del treball no 
es corresponen amb les capacitats, 
els recursos o les necessitats dels 
treballadors —o els excedeixen—,  
o quan el coneixement i les habi-
litats d’un treballador o d’un grup 
per afrontar aquestes exigències 
no coincideixen amb les expecta-
tives de la cultura organitzativa 
d’una empresa.  

Els psicòlegs no poden donar 
baixes per malaltia, però molts 
cops l’estrès laboral, malgrat no 
estar reconegut al Principat com a 
malaltia professional, sí que és mo-
tiu de moltes baixes laborals per 
altres patologies en les quals pot 
derivar i que sí que estan recone-

BPA ha generat 
molts casos 

d’estrès laboral
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gudes. Tot i això, i segons explica 
el mateix cap del servei d’Inspec-
ció de Treball, Esteve López, el fet 
que una malaltia no estigui inclosa 
en el catàleg de malalties profes-
sionals “no exclou la possibilitat 
que pugui ser considerada com a 
tal —a efectes de protecció de la 
Seguretat Social— si la persona in-
teressada demostra que la malal-
tia està relacionada amb l’activitat  
laboral”. 

El tractament per combatre l’es-
très laboral “és arribar a canviar 
conductes”, explica Bigordà. Se-
gons la psicòloga, el secret està en 
“l’organització de la gestió”. “Hi 
ha persones que no saben separar 
la vida laboral i la personal i s’acon-
sella molt fer activitats a l’aire lliu-
re i desconnectar”, manifesta. 

I en relació a la llei que ens ocu-
pa de seguretat i salut en el treball, 
l’experta reivindica que “no tenir 
seguretat en el treball també ge-
nera més estrès”. 

Segons Bigordà, l’estrès a la 
feina no ha d’estar relacionat per 
força amb sectors o càrrecs. “No 
necessàriament qui més respon-
sabilitat té ha d’estar més estres-
sat. L’estrès és influït per diversos 
factors. Amb una bona gestió de la 
persona no hauria d’existir l’estrès 
laboral”, comenta.  L’estrès no ha 
d’estar vinculat per força amb el 
volum de la feina. “És saber gestio-
nar el temps i organitzar-se i plani-
ficar-se”, comenta la psicòloga. 

Hi ha un estrès positiu i un de 
negatiu. “El positiu dóna un punt 

d’activació a la persona. És el que 
s’anomena estrès que motiva. Hi 
ha gent que no té cap problema 
per treballar sota pressió. De fet, 
molts cops fem entrevistes i ava-
luem personal perquè determinats 
llocs de feina requereixen perso-
nes que sàpiguen treballar sota 
pressió.” L’altre tipus, el negatiu, 
és el que té conseqüències per a la 
salut. “La persona que pateix es-
très laboral no disposa d’eines per 
poder organitzar-se”, puntualitza 
Bigordà. 

Tot i això, segons l’informe de 
l’Observatori Europeu de Riscos 
publicat el 2009, l’estrès relacionat 
amb la feina va representar a Eu-
ropa entre el 50 i el 60% dels dies 
de treball perduts. Aquest mateix 
estudi sí que té en compte l’estrès 
per sectors i destacava que era 
més prevalent en l’educació,  la sa-
lut i l’agricultura, caça i pesca. 

“S’hauria de reconèixer com 
una malaltia professional. És una 
qüestió important que genera pa-
timent i malestar a la persona”, 
comenta Bigordà. De fet algu-
nes legislacions europees, com la 
d’Àustria, Dinamarca, Eslovàquia, 
Estònia, Finlàndia, França, Grècia, 
Noruega i Suècia, fan referència 
a la necessitat de considerar els 
riscos psicosocials o la salut men-
tal quan es parla de la seguretat 
i la salut en el treball. D’altres, 
com ara Espanya, Eslovènia, Lu-
xemburg, Polònia i Romania, com 
Andorra, no fan esment específic 
dels riscos psicosocials. 
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No és cap secret que, si els 
treballadors estan millor de 
salut, més motivats i més 

satisfets amb el lloc de feina i l’em-
presa on treballen, la productivitat 
augmentarà. Si aconseguim tot 
això, també els creixerà l’orgull de 
pertinença a l’empresa i, en con-
seqüència, l’ambient de treball es 
perfeccionarà. Tots aquests factors 
es perceben des de l’exterior, de 
forma que la imatge que els clients i 
la resta de públic en general tindran 
de l’empresa també serà notòria i 
positiva, fins al punt que atraurà no 
només més clients, sinó també pro-
fessionals qualificats que desitjaran 
incorporar-se a l’equip. 

L’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) té estudiats i delimitats 
tots aquests factors i els aglutina 
sota el concepte d’empresa salu-
dable. Al seu torn, els organitza 
en quatre àmbits: ambient físic de 
treball (factors químics, físics i bi-
ològics, ergonomia...), ambient 
psicosocial de treball (cultura insti-
tucional, estil de comandament...), 
recursos de salut (inactivitat física, 
alimentació inadequada, salut men-
tal...) i participació de l’empresa en 
la comunitat (salut de les famílies 
dels treballadors, polítiques d’igual-
tat de gènere...). Tot plegat es pot 
aplicar a qualsevol tipus d’empresa, 
de qualsevol envergadura i de qual-
sevol sector productiu.

Assegurprevenció té un pla per 
perfeccionar el sistema de gestió 
de les empreses per convertir-les en 
empreses cent per cent saludables. 
El seu equip de consultors especia-
listes en seguretat i salut laboral us 
guiarà per anar assolint els objec-
tius en cada àrea. A mesura que els 
aneu aconseguint, us lliurarà un se-
gell distintiu per a cada apartat. Un 
cop els tingueu tots, l’itinerari acaba 
amb l’obtenció del segell d’empresa 
cent per cent saludable, que acredi-
ta que compliu tots els criteris de 
l’OMS com a empresa que promou 
i protegeix la salut, la seguretat i el 
benestar dels empleats.

El segell d’empresa cent per cent 
saludable d’Assegurprevenció s’em-
marca, a més, en un pla d’acció mun-
dial de l’OMS que té cinc objectius: 
elaborar i aplicar instruments norma-
tius sobre la salut dels treballadors, 
protegir i promoure la salut al lloc de 
feina, millorar el funcionament i l’ac-
cés als serveis de salut ocupacional, 
proporcionar dades probatòries per 
fonamentar les mesures pràctiques i 
integrar la salut dels treballadors en 
altres polítiques.

Obtenir el segell d’empresa cent 
per cent saludable d’Assegurpre-
venció us situa a les portes de l’ob-
tenció de la certificació d’empresa 
saludable reconeguda a escala in-
ternacional. Això és així perquè els 
criteris d’avaluació d’Assegurpre-
venció estan homologats amb els 
d’Aenor, de forma que una empre-
sa acreditada per Assegurprevenció 
superarà l’auditoria d’empresa salu-
dable d’Aenor.

Implantar els esquemes d’una 
empresa saludable implica, entre 
altres coses, sistematitzar aspectes 
clau dels entorns de treball. A mesu-
ra que una empresa va aplicant-los, 
anirà veient com millora la salut, el 
benestar i la seguretat dels treba-
lladors d’una forma sostenible. Al-
hora, es redueix l’accidentalitat i les 
malalties de forma continuada, de 
manera que es redueix el nombre 
de baixes per malaltia i la durada.  
A més a més, també s’evita el pre-
sentisme, el fenomen pel qual un 
treballador malalt segueix treba-
llant, cosa que en redueix el ren-
diment i perilla que contagiï la 
malaltia als companys, amb les con-
seqüències que això pot comportar 
per a l’organització. L’esquema de 
treball d’una empresa saludable 
també facilita que la seva activitat 
compleixi els imperatius de la llei  
i no hi hagi marge d’error en el 
camp legal.

A mitjà termini, les empreses que 
es converteixen en empreses salu-
dables aconsegueixen una millora 
notable de la seva imatge pública i 
veuen com se’ls fa més fàcil complir 
les exigències dels clients. Tot ple-
gat repercuteix en positiu perquè 
l’avantatge competitiu respecte de 
la resta d’actors del mercat creix 
de forma destacada. A més, con-
vertir-se en empresa saludable és 
completament compatible amb la 
implantació de qualsevol sistema de 
gestió amb certificació ISO.

El procés per esdevenir empre-
sa saludable requereix una inver-
sió econòmica que és molt relativa 
ja que, segons diversos estudis, la 
rendibilitat d’aquesta iniciativa està 
més que assegurada. En funció de 
les fonts consultades, el retorn de 
la inversió per esdevenir empre-
sa saludable oscil·la entre 1,80 i  
5,30 euros per cada euro que s’hi ha 
destinat.

Les empreses saludables 
tenen més ingressos

Assegurprevenció us acompanya, pas a pas, per 
esdevenir el que l’OMS considera una empresa 
saludable. Assolits aquests criteris, es pot obte-

nir una certificació oficial d’Aenor. Cada euro in-
vertit per ser empresa saludable dóna un retorn 
de fins a 5,30 euros.
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Nova Constructora 
és el proveïdor de 
personal subcon-

tractat per a les empreses 
de més prestigi i reconei-
xement del Principat. En 
els darrers anys, les grans 
empreses del sector de  
la construcció del país li 
han dipositat la seva con-
fiança.

Nova Constructora propor-
ciona personal altament 
qualificat i especialitzat 
amb un alt nivell de for-
mació en cadascuna de les 
especialitats del ram.

Nova Constructora dispo-
sa de personal específic 
per a treballs de paleta, 
encofrador, ferrer, pedrer, 
gruistes, titulats, caps 
d’equip...  

Nova Constructora pot sa-
tisfer les necessitats pro-
fessionals de qualsevol 
iniciativa constructiva per 
complexa que sigui.

La direcció de Nova Cons-
tructora està compromesa 
amb un alt nivell d’exi-
gència per a lliurar els 
acabats de manera impe-
cable.

L’objectiu de l’empresa és 
evolucionar contínuament 
de manera que el contrac-
tista continuï dipositant la 
seva confiança amb la ga-
rantia que els treballs se-
ran executats de manera 
acurada.

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp. 
Tel. (+376) 333 954 - (+376) 815 971 E-mail: nova.constructora@andorra.ad

Estadi Nacional (Andorra la Vella)

Refugi de Sorteny (Ordino)

Prada de Moles (Encamp)

Vila Park (Encamp)

Escola Germans de Riba (Ordino)

Trilla IV (Andorra la Vella)

Residència Geriàtrica (Escaldes-Engordany)

HA COL·LABORAT EN 
AQUESTS PROJECTES
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¿Què diu la llei?

Article 6 ObligAciOns generAls dels empresAris

Els empresaris, en compliment del seu deure de protecció, han de ga-
rantir la seguretat i la salut dels treballadors en tots els aspectes rela-
cionats amb la feina. Amb aquesta finalitat han de prevenir els riscos 
laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva i l’adopció de 
totes les mesures necessàries per protegir la seguretat i la salut dels 
treballadors, amb totes les especialitats (...).

Els empresaris han de complir les obligacions que estableix la nor-
mativa sobre prevenció i protecció de riscos, vetllar perquè les mesu-
res establertes s’adaptin a qualsevol canvi de les circumstàncies i cer-
car la millora de la prevenció i la seguretat en les situacions existents.

Article 12 equips de trebAll i mitjAns de prOtecció

En compliment del deure de protecció de la seguretat i la salut dels 
treballadors, correspon als empresaris:

a) Prendre les mesures necessàries amb la finalitat que els equips 
de treball siguin els adequats a la feina que s’ha de desenvolupar 
de manera que es garanteixi la seguretat i la salut dels treballa-
dors que els utilitzin.

b) Si l’ús d’un equip de treball pot ocasionar un risc específic per 
a la seguretat i la salut dels treballadors, vetllar perquè l’ús de 
l’equip de treball quedi reservat als treballadors que se n’encar-
reguin.

c) Assegurar-se que els treballs de reparació, transformació, man-
teniment i conservació de l’equip de treball siguin efectuats per 
treballadors específicament capacitats.

d) Proporcionar als treballadors els 
equips de protecció individuals 
adequats als treballs que han 
de dur a terme i vetllar pel 
seu ús efectiu quan siguin 
necessaris per la natura dels 
treballs que cal fer o 
quan els riscos no 
es puguin reduir 
o minimitzar 
per mitjans tèc-
nics de protec-
ció col·lectiva 
o mitjançant 
mesures, 
mètodes 
o procedi-
ments de 
protecció del 
treball.

A l’article 21  
s’estableix altres 
obligacions dels 
empresaris. 

ObligAciOns de l’empresAri

treballadors específicament capacitats.

d) Proporcionar als treballadors els 
equips de protecció individuals 
adequats als treballs que han 
de dur a terme i vetllar pel 
seu ús efectiu quan siguin 
necessaris per la natura dels 
treballs que cal fer o 
quan els riscos no 
es puguin reduir 
o minimitzar 
per mitjans tèc-
nics de protec-
ció col·lectiva 
o mitjançant 

protecció del 

s’estableix altres 
obligacions dels 
empresaris. 

Article 20

Els treballadors, en cas de perill greu, imminent i que no pugui evi-
tar-se, tenen el dret i l’obligació d’allunyar-se del seu lloc de treball i/o 
d’una zona perillosa, i no poden patir cap perjudici per aquesta raó. 
Qualsevol canvi de categoria o lloc de treball realitzat com a repre-
sàlia per haver desobeït les ordres és nul de ple dret, sense perjudici 
que pugui ser considerat per la persona treballadora com un acomia-
dament injustificat.

L’actuació del treballador per evitar el perill no li pot ocasionar cap 
perjudici, excepte si ha actuat de mala fe o cometent una imprudèn-
cia greu.

Article 33 ObligAciOns dels trebAllAdOrs

1. Correspon a cada persona treballadora vetllar, segons les seves 
possibilitats, per la seva pròpia seguretat i salut, i també per la de 
les altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat laboral, 
a causa dels seus actes o omissions en el treball, d’acord amb la 
seva formació i les instruccions de l’empresari.

2. Per assolir els dits objectius, correspon als treballadors, d’acord 
amb la seva formació i les instruccions dels empresaris:

a) Utilitzar correctament, d’acord amb la seva naturalesa i els ris-
cos previsibles, les màquines, els aparells, els estris, les substàn-
cies perilloses, els equipaments de transport i altres mitjans de 
treball.

b) Utilitzar correctament els mitjans de protecció i l’equipament 
de protecció individual posat a llur disposició per l’empresa i 
d’acord amb les seves instruccions.

c) No posar fora de funcionament, ni canviar o desplaçar arbitrà-
riament els dispositius de seguretat col·lectius, els dispositius 

de seguretat de les màquines, els aparells, els estris, les instal-
lacions i els edificis, i utilitzar aquests dispositius de seguretat 
correctament.

d) Indicar immediatament a l’empresari i/o al delegat dels 
treballadors tota situació laboral que, per un motiu rao-

nable, considerin que comporta un perill greu o immi-
nent per a la seguretat i la salut, així com tot defecte 
que s’hagi comprovat en els sistemes de protecció.

e) Contribuir, durant el temps que sigui necessari, 
juntament amb l’empresari i/o el delegat dels tre-
balladors, que puguin complir-se totes les tasques 
o les exigències imposades per l’autoritat compe-
tent a fi de protegir la seguretat i la salut dels tre-
balladors en el treball.

f) Contribuir, durant el temps que sigui necessari, 
juntament amb l’empresari i/o el delegat dels treba-

lladors, que l’empresari pugui garantir que el medi i les 
condicions de treball siguin segurs i no presentin riscos 
per a la seguretat i la salut dins del seu àmbit d’activitat.

ObligAciOns del trebAllAdOr
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CONSULTORS ASSESSORS D’EMPRESA

inversió
desenvolupar projectes

empresarials amb
total garantia

reinvenció
Solucions per als nostres 

clients amb un ferm 
compromís ètic i legal

assessoria
20 anys d’experiència
 professional al país 

ens avalen

SERVEIS FISCALS -  COMPTABLES -  MERCANTILS -  LABORALS

ELS NOSTRES SERVEIS
- Assessorament fiscal.
- Constitucions de societats.
- Manteniment de societats: comptabilitat, impostos, llibres, etcètera.
- Auditoria i consultoria.
- Assessorament i assistència societària. Gestió de conflictes.
- Assessorament en nous projectes de negoci.
- Assessorament en situacions de dificultat empresarial.
- Taxacions empresarials.
- Gestió de tot l’àmbit laboral:

· Contractes laborals, certificats de personal, notificació de faltes i sancions al treballador.
· CASS: altes, baixes i modificacions de treballadors, declaracions de cotitzacions.              
· Compte propi, reduccions CASS.
· Nòmines, elaboració de butlletins de salari mensuals, elaboració del compte d’hores  
 mensuals. Càlcul i confecció de documents de quitança.
· Declaracions IRPF.

- Tràmits a Immigració, comuns i altres institucions.
- Gestió de residències actives i passives.

Els sindicats critiquen que la 
Llei de la salut i la seguretat 
en el treball hagi arribat tard 

i que no s’apliqui amb rigor. Així ho 
manifesta el secretari general de la 
Unió Sindical d’Andorra (USdA), Ga-
briel Ubach.

Tot i això defensen que hi hagi 
aquesta normativa com a garantia 
de la salut i la seguretat de tots els 
treballadors. “Entenem que té uns 
costos, però que no s’apliqués re-
vertiria en la salut dels assalariats i 
consegüentment en la despesa de 
la CASS”, explica Ubach.

Pel representant dels sindicats 
d’Andorra aquesta llei ha trigat 
“massa a arribar i massa a posar-se 
en marxa”. Malgrat tenir ja uns 
anys de trajectòria, els sindicats cri-
tiquen que l’aplicació de la norma 

encara no sigui satisfactòria a les 
empreses. 

Des de l’USdA critiquen que la 
llei no s’aplica amb rigor i culpen el 
Govern i el departament d’Inspec-
ció de Treball per no garantir-ne el 
compliment. “Al supermercat enca-
ra veiem els treballadors tallant per-
nil sense els guants de protecció, i 
això és només un exemple”, explica 
Ubach. 

Quant a la normativa en si, des 
de l’USdA no volen entrar a analit-
zar les possibles millores perquè 
consideren que “fins que no s’apli-
qui amb rigorositat no es poden de-
terminar les possibles mancances”, 
comenta el secretari general. 

Des de les associacions de treba-
lladors consideren que cal una ins-
pecció més gran dels accidents de 

treball i “si és l’empresa la culpable 
de l’accident, que sigui ella qui pa-
gui  i no la CASS”, comenta el secre-
tari general de la Unió Sindical. 

Ubach argumenta que “la no apli-
cació de la Llei de la salut i la segure-

tat en el treball amb el rigor que cal 
és culpa dels mandataris”. “Tenim 
un Consell General que està regit 
per empresaris i tenen uns interes-
sos molt diferents dels que puguin 
tenir els treballadors”, manifesta. 

L’USdA lamenta 
que no s’apliqui  
la llei amb rigor

Que no s’apliqués 
revertiria en la 

despesa de la CASS

Al supermercat 
encara veiem tallar 
pernil sense guants

Gabriel Ubach 
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Malgrat el gran esforç que 
fa tothom per l’aplicació 
de la Llei de la salut i la 

seguretat en el treball, encara hi 
ha accidents laborals. Els sinistres 
s’esdevenen per diferents motius. 
El factor humà molts cops hi és 
present, però també hi ha alguns 
detalls de l’aplicació de la llei que 
no acaben d’executar-se  de mane-
ra rigorosa. De fet comencem l’any 
amb 370 accidents laborals en un 
mes, el de gener. Així ho constaten 
les dades estadístiques de la Segu-
retat Social, que a més informen 
que d’aquests accidents, menys de 
la meitat, 175, van requerir baixes la-
borals, amb una mitjana de 48 dies. 
Si mirem el global de l’any passat, 
en què es van donar 3.432 accidents 
laborals, el d’aquest mes de gener 
supera la mitjana mensual del 2015. 
El que sí que es manté és la mitjana 
de dies que dura una baixa laboral, 
que és de 48 dies. 

Quant als sectors més problemà-
tics o que registren més accidents 
laborals, són els d’activitats socials 
i de serveis prestats, comerç i repa-
ració de vehicles, construcció i ho-
teleria. Val a dir que també hi ha un 
nombre significatiu del volum d’as-
salariats. A diferència de les dades 
globals del 2015, en què el sector del 
comerç i de reparació de vehicles és 
el que més accidents laborals tenia 
registrats, el 2016 enceta aquest 
rànquing el d’altres activitats so-
cials i de serveis prestats, amb 92 
sinistres el primer mes de l’any. El 
segueixen el sector de comerç i re-
paració de vehicles de motor amb 
63 accidents, i el de l’hoteleria, amb 
58 el gener passat. Tots tres sec-
tors han suposat una generació de  
90 baixes laborals, 30 per cadascun. 

MÉS JURISPRUDÈNCIA
La Llei de la seguretat i la salut en 
el treball està creant jurisprudència 
i ja són diverses les sentències del 
Tribunal Superior de Justícia que 
en parlen. Treballadors que acu-
sen l’empresa de no complir amb 
rigorositat la llei o empresaris que 
acusen els treballadors de no uti-
litzar les eines que ells els faciliten.  
Aquests són només uns fragments 
d’algunes sentències publicades pel 
Tribunal Superior de Justícia que 
creen aquesta base de jurisprudèn-

cia: “En no ser apte mèdicament 
per executar les tasques que fins 
ara desenvolupava, la Llei 34/2008, 
del 18 de desembre, de la seguretat 
i salut en el treball, en els articles 
5 i 19 i especialment en el 30, pro-
hibeix expressament que continuï 
ocupant el seu lloc de treball.”  “La 
causa determinant de l’accident és 
el no respecte, per part del treba-
llador lesionat, de les mesures de 
seguretat per a la manipulació de la 
màquina per tallar amb serra de cin-
ta, que estaven al seu abast.” “Pel 
que fa a l’incompliment per part de 
l’empresa de les mesures de segu-
retat i salut en el treball, força és 
de constatar que no hi ha cap pro-
va en relació amb aquest motiu de  
de s is  ti ment. Contràriament a  
les afirmacions de l’empleat (que la 
seva tasca sigui únicament de repar-
tidor o de repartidor amb unes tas-
ques de carnisser), és sobre ell que re-
cau precisar i provar quines mesures  
de seguretat l’empresa hauria in-
fringit.”

El gener del 2016 registra 
370 accidents laborals 

Accidents laborals per sector d’activitat

 
Nombre

 Nombre Mitjana de 
Sector d’activitat 

d’accidents
 de baixes dies de baixa Defuncions

  laborals laboral
Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 3 1 10
Indústries manufactureres 12 8 16
Producció i distribució d’energia elèctrica
Construcció 36 19 16
Comerç i reparació de vehicles de motor 63 30 23
Hoteleria 58 30 16
Transport. Emmagatzematge i comunicacions 8 5 32
Sistema financer 2
Activitats immobiliàries i de lloguer 43 23 23
Administració pública, defensa i seguretat social 34 20 25
Educació 1
Activitats sanitàries i veterinàries 11 5 28
Altres activitats socials i de serveis prestats 92 30 21
Llars que ocupen personal domèstic 6 4 16
Organismes extraterritorials
Règims especials (1)
Treball domèstic a la comunitat 1
Declarant voluntari sense activitat
Totals 370 175 48  0
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Servei de Prevenció Aliè
Vigilància mèdica
Plans d’emergència i autoprotecció
Formació nivell bàsic (50h) en seguretat 
i salut
Implantació de normes ISO
Certifi cacions
BIOSPHERE
Auditories de prevenció
RSC

Assaigs no destructius
Control cables
Control estructura metàl·lica

Auscultació murs ancorats
Sondatges geotècnics
Assaigs in situ

PREVENCIÓ DE 
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CONTROL
DE QUALITAT
Control de qualitat d’obra nova
Organisme d’inspecció i control
Organisme de control mediambiental
Rehabilitació
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ITE’s
Metrologia 
Proves dipòsits hidrocarburs
ADR’s i ATP’s
Sonometries
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