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1. Descripció de l’empresa Transports de Barcelona, S.A.
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la unitat gestora de les empreses
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (FMB), Transports de Barcelona, SA (TB),
Projectes i Serveis per la Mobilitat (PSM), i TMB S.L. Les entitats FMB, TB presten
serveis de transport col·lectiu de viatgers a la ciutat de Barcelona així com a diversos
municipis de la seva àrea d’influència a través de dues xarxes de transport –superfície i
subterrània- que es complementen entre si i, simultàniament, amb la resta d’empreses del
sector que comparteixen aquesta zona d’actuació. PSM es manté fidel al concepte de
transport singular orientat al turisme i al lleure.
El plenari de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), en la condició de propietària de
les accions de les tres empreses, constitueix l’òrgan rector que determina les directrius
empresarials que marquen la línia d’actuació de TMB.
TMB desenvolupa la seva activitat prioritzant tres objectius que sintetitzen la seva filosofia
empresarial:


Satisfer les necessitats de mobilitat de la població en aquelles zones en què està
facultada per a aquest servei, mitjançant l’adequada retribució econòmica (per via
tarifària o de subvenció).



Compaginar la seva viabilitat econòmica amb el compliment de la funció de servei
públic en el marc del sistema institucional vigent.



Millorar la qualitat de vida a l’àrea metropolitana de Barcelona i contribuir a la
resolució de les necessitats de desplaçament que demanen els seus ciutadans.

Transports Metropolitans de Barcelona és la principal empresa gestora del transport
públic de l’àrea metropolitana. Aquesta posició de lideratge en el sector és fonamental en
l’estricte compliment dels seus objectius, conscient de l’impacte que la mobilitat urbana
representa en l’habitabilitat de la ciutat.
1.1. Valors corporatius
Com a empresa de serveis de transport, TMB orienta la seva actuació vers el client. És
per això que basem la nostra activitat en la prestació d’uns serveis excel·lents que
contribueixin a la fidelització i captació de nous clients i al creixement global del mercat
del transport col·lectiu tant en termes econòmics com d’imatge. Tot això en un marc de
servei en el qual la seguretat de les persones està per sobre de qualsevol altra
consideració.
Les claus per a l’assoliment d’aquests objectius requereixen, ineludiblement, dos
instruments que són la base de la gestió diària de l’entitat: la qualitat del servei i la
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identificació de les necessitats del client. Així, el coneixement de les preferències de
l’usuari habitual i potencial, i l’optimització pel que fa a la qualitat del servei garanteixen la
plena satisfacció del client i un desenvolupament eficient de les nostres xarxes de
transport.
El compromís amb els valors ètics, la potenciació del treball en equip i la descentralització
de l’organització són els trets diferencials de la nostra gestió. A TMB creiem en la força
d’una organització dinàmica sense departaments estancs, amb un estil de direcció flexible
i integrador que faciliti la participació dels treballadors en l’assoliment dels objectius
comuns de la companyia.
Els nostres valors corporatius són: fidelització del client, competitivitat i eficiència
econòmica, compromís amb els valors ètics, treball en equip, relacions de respecte i
confiança, igualtat d’oportunitats, entorn de treball estable, organització dinàmica, diàleg
social obert i realista, innovació tecnològica, optimització dels recursos, solidaritat,
diversitat cultural i accessibilitat, qualitat i respecte pel medi ambient.
Els compromisos:
La filosofia empresarial ha experimentat una transformació sensible en els darrers anys, a
partir de la introducció de dos nous paràmetres que incideixen directament en l’activitat
quotidiana: l’optimització de la qualitat i el respecte al medi ambient.
La gestió de la qualitat és el resultat de la preocupació creixent per la satisfacció del client
en un context altament competitiu i de multiplicació de l’oferta. El control racional i
eficient de l’impacte mediambiental representa una presa de consciència relativa a la
responsabilitat de l’empresa envers els seus clients i el conjunt de la societat.
La confluència d’aquestes noves formes d’organització empresarial ha fructificat en la
concepció i el desenvolupament de polítiques específiques de qualitat i medi ambient en
si de TMB. Aquesta nova orientació empresarial ha suposat el disseny d’un sistema que
permeti mesurar la qualitat del servei que s’ofereix al client, així com d’una estructura
destinada al control de la nostra activitat amb relació a l’impacte ambiental i a la reducció i
el reciclatge dels residus.
La política de gestió de la qualitat de TMB parteix de la definició de dos grans àmbits
d’anàlisi: qualitat interna de l’organització i la qualitat externa.
Qualitat Interna de l’organització que, al seu torn, es divideix en la “qualitat objectiu” –
aquella que l’empresa considera assolible i desitjable- i la “qualitat oferta” – aquella que
l’empresa ofereix amb afectes reals -.
Qualitat externa, entesa com la que els clients desitgen – la “qualitat desitjada” a priori - i
la que realment perceben - la “qualitat percebuda” a posteriori -.
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Aquest esquema, com també els instruments de mesura i control que TMB fa servir en
cadascun d’aquests àmbits, sol representar-se gràficament mitjançant l’anomenada
cadena de qualitat, que possibilita la distinció entre els apartats organització/client o
voluntats/realitats.

1.2. La Xarxa d’autobusos, els centres de treball i la plantilla (Font: dades bàsiques
2015)
La xarxa d’autobusos presta servei a Barcelona i altres municipis de l’àrea metropolitana.
La xarxa de superfície està formada per més de 100 línies que cobreixen una longitud
total de recorregut de 870,77 quilòmetres (semi suma d’anada i tornada), amb 2.544
parades.
El parc mòbil està compost per 1.070 vehicles. La regulació del servei es fa en un 100% a
través del seguiment dels vehicles via satèl·lit

mitjançant el Sistema d’Ajuda a

l’Explotació (SAE). L’estructura de la xarxa d’autobusos es basa en els centres operatius
de negoci (CON) que preparen el bus per complir cada dia la seva comesa i realitzar els
120.000 Km que tenen programats diàriament, transportant més de 184,31 milions de
persones anualment.
Cada Centre Operatiu de Negoci (CON) coordina tant el manteniment i reparació del seu
material mòbil com l’explotació de les línies que té assignades.
Respecte als centres de treball, cal considerar que alguns estan compartits amb les
empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i PSM.
L’any 2014 es van estrenar les línies de la nova xarxa de bus. Aquesta xarxa d'altes
prestacions es distingeix pels recorreguts rectilinis i ortogonals, l'elevada freqüència de
pas —de 5-8 minuts— entre les 7 i les 21 hores i l'àmplia disponibilitat d'informació de
servei. S’espera que el conjunt de la nova xarxa arribi a transportar al voltant del 35% del
passatge de bus en els dies feiners del període lectiu , és a dir, uns 220.000 viatges.
La relació de centres de treball i la distribució de plantilla de personal per centre de treball
es pot veure a la Taula 11.1.1
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1.3. Característiques demogràfiques del personal
Piràmides d’edat per gènere 2015.

Dades 31/12/15.

2. Política de Seguretat i Salut en el treball
2.1. Principis bàsics i compromisos
L’avís oficial 67-95 de l’any 2001 es va publicar la política de seguretat i salut, i més
endavant, va començar a elaborar-se el primer Pla bàsic que el 2008 va redactar-se en
forma de compendi. En el document Pla Director 2009-13 es va donar a conèixer de
forma esquemàtica (Document 11.3.1). Anteriorment, a l’avís d’empresa nº 24/07 de data
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14/02/07 es va publicar el sistema de gestió de la prevenció de riscos laboral on, a més a
més, s’indicaven els principis bàsics i compromisos derivats d’aquesta política de
prevenció:
Principis bàsics:
•

Assumir la necessitat d’una millora contínua en el servei de transport públic, fent
la feina eficaçment i de manera segura per a tots els treballadors i pels nostres
clients, respectant i complint el marc legal i normatiu vigent.

•

Entendre que les persones de TB constitueixen el valor més important que
garanteix el nostre futur. Per això han d’estar qualificats i identificats amb els
objectius de les nostres empreses i les seves opinions han de ser preses en
consideració.

•

Integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt d’activitats i decisions de
l’empresa

sense

comprometre

els

aspectes

de

seguretat

i

salut,

per

consideracions econòmiques o de productivitat.
•

Declarar que la responsabilitat de la gestió de la prevenció de riscos laborals
incumbeix a tota l’Organització i, per tant, hi estem tots implicats.

•

Pensar que tota lesió per accident de treball comporta una oportunitat per a la
millora en l’execució de la feina i, per tant, assumir que la majoria dels accidents
són evitables mitjançant una gestió adequada que permeti adoptar per part de la
direcció i dels treballadors, millors mesures de prevenció.

Compromisos:
•

Assignar responsabilitats a tota l’estructura de comandament, per assegurar unes
correctes condicions de seguretat i salut dels treballadors al seu càrrec. Per això,
els responsables han de mostrar interès i donar exemple, com a part de la seva
funció.

•

Promoure i establir els mitjans necessaris per a què la comunicació de
deficiències i/o suggeriments de millora siguin analitzades i, de ser possibles,
aplicades total o parcialment. L’esperit d’innovació i millora contínua és
fonamental per al nostre futur.

•

Garantir les vies d’intercanvi d’informació i de cooperació entre el nostre personal i
també amb els nostres clients i proveïdors, per millorar contínuament la forma de
seleccionar els nostres subministres, de realitzar el treball i d’oferir el nostre
servei.

•

Informar i formar els treballadors sobre els riscos inherents al seu treball, i les
mesures d’obligatori compliment per part seva, així com dels mitjans i mesures a
7
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adoptar per a la protecció de la seva salut. Per això, disposem dels procediments i
recursos necessaris pel desenvolupament dels Plans d’Activitats Preventives
Anuals.
•

Assegurar que la participació dels treballadors i dels seus representants respongui
als mecanismes establerts, d’acord amb la legislació vigent i seguint el
desenvolupament d’un lideratge participatiu i de treball en equip.

•

Analitzar tots els incidents de treball amb danys potencials a la salut dels
treballadors i iniciar la seva correcció d’immediat.

Amb la revisió d’aquest pla director, es vol renovar aquest compromís amb la prevenció
dels riscos laborals i reiterar la vigència de la política preventiva concertada en la
declaració següent:

POLITICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
La Direcció de l’empresa manifesta el seu decidit interès per seguir impulsant la prevenció dels
riscos laborals i la millora continua de les condicions de Seguretat i Salut en el treball amb
l’objectiu de garantir, als treballadors i treballadores, una protecció eficaç.
Com a conseqüència d’això, assumeix el compromís de liderar, mantenir el desenvolupament i
implantació del Pla de Prevenció dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
L’esmentat Pla conté els requisits per integrar la prevenció en la gestió de l’empresa, és a dir, en el
conjunt d’activitats i decisions, tan en els processos tècnics, en l’organització del treball, com a tots
el nivells de la línia jeràrquica.
La Prevenció així concebuda es converteix en una Responsabilitat de TOTES i CADASCUNA de les
persones que treballem a l’empresa.
La Direcció es compromet a proporcionar els recursos adequats pel desenvolupament de
l’esmentat Pla de Prevenció, a difondre’l a tot el personal i a impulsar el seu acompliment.
Finalment, manifesta els seu desig que tota l’organització s’impliqui en el desenvolupament de
l’esmentat Pla, col·laborant en la implantació del mateix i assumint cada qual les obligacions que li
corresponen.

Firmat: La Direcció
Barcelona, Març 2016
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3. Organització preventiva i implicació de de tota l’organització
3.1. Organització preventiva
a) Servei de Prevenció

Amb caràcter general, els integrants d'aquest servei són els que assessoren i assisteixen
a la direcció, a les diferents àrees de l'empresa i els treballadors o els seus representants
i els òrgans de representació especialitzats, en tot el que té relació amb la prevenció de
riscos laborals.
La Direcció de TB té constituït un Servei de Prevenció Mancomunat (veure el Document
11.3.2. d’actualització de l’acta de constitució), segons el previst a la legislació vigent, per
tal de donar resposta de manera eficaç a les necessitats que en matèria de prevenció de
riscos laborals, a l’àmbit d’aplicació abans relacionat.
Les empreses mancomunades són les següents:


Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.



Transports de Barcelona, S.A.



Projectes i serveis per la Mobilitat S.A.



TMB, S.L.


b) Delegats de prevenció

Els delegats de prevenció tenen la funció de col·laborar amb la direcció de l'empresa en
la millora de l'acció preventiva. Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en
l'execució de la normativa de prevenció de riscos laborals i exercir una tasca de vigilància
i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
Els delegats de prevenció en el moment actual poden consultar-se a http://tmbnet/
Les competències i facultats dels delegats de prevenció s’estableixen en l’article 36 de la
Llei de Prevenció 31/1995.
Algunes de les seves competències i facultats són:


Col·laborar amb l’empresa en la millora de l’activitat preventiva.



Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en la prevenció de riscos
laborals.



Ser consultats per l’empresari segons el que preveu la Llei de Prevenció.



Exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals.



Acompanyar els tècnics en les avaluacions de riscos.
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Disposar d’informació dels danys produïts en la salut dels treballadors i altres
competències previstes en la legislació.



Realitzar visites als llocs de treball, amb accés i comunicació amb els treballadors,
sense alterar la seva activitat.



Recavar de l’empresari l’adopció de mesures preventives, podent fer propostes.

Els Delegats de Prevenció participen de forma regular, a més de a les reunions ordinàries
i extraordinàries del Comitè de Seguretat i Salut, a d’altres activitats com:


Reunions de treball per seguiment de temes en curs



Reunions monogràfiques per aspectes específics



Visites conjuntes de seguretat a centres de treball



Visites a noves instal·lacions i dependències



Simulacres d’emergència



Revisions periòdiques de les avaluacions de riscos



Accions formatives



Actuacions de l’Autoritat Laboral

Els mecanismes de comunicació habituals dels Delegats de Prevenció són els següents:


Escrits dels Delegats de Prevenció: escrits dirigits al Servei de Prevenció on es comunica,
de forma oficial, qualsevol aspecte relacionat amb la seguretat i salut dels treballadors.
Aquests escrits són gestionats i tramitats pel Servei de Prevenció, donant resposta oficial a
través dels responsables o representats de les Àrees afectades.



Correu electrònic: cada Delegat de Prevenció disposa d’una adreça de correu electrònic
amb la que pot enviar o rebre comunicacions diverses amb els membres del Comitè de
Seguretat i Salut, l’estructura de la empresa o el Servei de Prevenció.

c) Comitè de Seguretat i Salut

El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la
consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa, en matèria de prevenció de
riscos.
En aquest sentit, participa en l'elaboració, avaluació i implantació dels programes de
prevenció, procediments, normes i instruccions de treball. També influeix i avalua les
propostes d'organització de l'activitat preventiva.
Està constituït per vuit Delegats de Prevenció i vuit representants de l’empresari. Hi
assisteixen, en qualitat d’assessors, els tècnics de prevenció del Servei de Prevenció
Mancomunat.
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Disposa d’un Reglament intern que regula el seu funcionament i les seves competències
són les previstes a la legislació vigent:
•

participar a l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de
prevenció

•

promoure iniciatives per implantar mètodes i procediments per la prevenció de riscos

Està facultat per:
•

Conèixer la situació de la prevenció. Efectuar visites per aquesta raó.

•

Conèixer la informació relativa a les condicions de treball

•

Conèixer els danys a la salut per valorar les causes i proposar mesures

•

Conèixer l’activitat del Servei de Prevenció

La composició actualitzada del Comitè de Seguretat i Salut es pot consultar a
http://tmbnet/

3.2. Assignació de funcions i responsabilitats:
La Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, als seus articles 14 i 16 indica que la
prevenció es realitzarà per mitjà de la integració de l’activitat preventiva en el sistema
general de gestió l’empresa, tant al conjunt de les seves activitats com a tots els nivells
jeràrquics. El Reglament dels serveis de prevenció (RD 39/1997), modificat pel RD
604/2006, en el seu Article 1 també deixa clara la necessitat d'integrar l'activitat
preventiva en el sistema general de gestió de les empreses. Això vol dir que s’ha
d'assolir, tant al conjunt de les activitats que es realitzen com a tots els seus nivells
jeràrquics i s'ha de dur a terme a través de la implantació i aplicació d'un pla de prevenció
de riscos laborals.
Aquesta integració de la prevenció en el conjunt de les activitats de l'empresa s'ha de
projectar en els processos tècnics, en l'organització del treball i en les condicions en què
aquest es presti i d'aconseguir la implicació de tots els nivells jeràrquics de l'empresa i la
assumpció per part d'aquests, de l'obligació d'incloure la prevenció de riscos en qualsevol
activitat que realitzin o ordenin i en totes les decisions que adoptin.
És a dir que més enllà de les atribucions que corresponguin a les persones amb funcions
preventives específiques, l'organització de la prevenció es basa en la definició de forma
clara i inequívoca de les funcions i responsabilitats preventives en els diferents nivells
jeràrquics. Per aquest motiu tot treballador de l'empresa ha de tenir unes determinades
funcions i responsabilitats derivades de la no realització d'aquestes funcions en relació a
la prevenció, que vindrà determinada pel càrrec i la posició que desenvolupa a l'empresa.
La presa de decisions està regulada en els diferents òrgans de govern de l’empresa i es
concreta a l’organigrama actualitzat a http://tmbnet/. No obstant, amb la voluntat de
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Pla Director de Prevenció 2016_2021

concretar les responsabilitats de tota la organització en el procés d’integració de l’acció
preventiva, la Comissió Executiva va aprovar aquestes funcions, segons consta a l’acta nº
280 de 17/12/2014.
Per general coneixement i aplicació, a continuació es detallen les mateixes:
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3.3. Conseller de Seguretat (ADR)

El RD 1566/99 estableix que qualsevol empresa que operi amb mercaderies perilloses, ja
siguin operacions de transport, càrrega i/o descàrrega, designarà un o varis Consellers de
Seguretat, encarregats d’ajudar en la prevenció de riscos per les persones, els bens o el
medi ambient, inherents a aquestes activitats.
La principal missió del Conseller de Seguretat, en l’àmbit de les activitats pròpies de
l’empresa i sota la responsabilitat de la direcció d’aquesta, és cercar mesures i promoure
accions que facilitin l’execució de les activitats, aplicant la normativa vigent i en
condicions de seguretat.
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El Conseller assumirà, entre d’altres, les següents obligacions:


Examinar el compliment per part de l’empresa de les normes aplicables a la manipulació
de mercaderies perilloses.



Assessorar a l’empresa en les operacions relatives al transport, descàrrega o descàrrega
de mercaderies perilloses.



Comprovar els procediments y pràctiques en relació a les activitats amb mercaderies
perilloses.



Redactar un informe anual destinat a la direcció de l’empresa sobre les activitats de la
mateixa relatives al transport càrrega o descàrrega de mercaderies perilloses, on
s’indiquin, entre d’altres les dades sobre quantitats totals carregades, transportades o
descarregades.

4. Identificació i avaluació dels riscos laborals
4.1. Riscos laborals genèrics del sector de transports urbans
La revisió sobre els factors de risc laboral que vam fer en el seu dia (MEDLINE, 19962006) va donar com a resultat unes possibles exposicions a soroll, il·luminació, radiacions
no ionitzants (electromagnètiques), partícules metàl·liques. La carga física relacionada
amb les postures i les vibracions, els factors psicosocials relacionats amb les exigències
psicològiques i la manca d’autonomia així com els traumatismes relacionats amb els
riscos estructurals de les instal·lacions i equips de treball, també es van identificar com
possibles riscos. L’any 1998 es va publicar un article on l’autor va fer una revisió de la
bibliografia dels riscos laborals a les empreses de transports. S’adjunta taula publicada a
la revista científica Archivos de Prevención de Riesgos Laborales (Arch Prev Riesgos
Labor 1998; 3:111-117). Les avaluacions de riscos que s’han dut a terme des de fa molt
anys a l’empresa no ha confirmat alguns de les dades existents a la bibliografia i, en
canvi, sí que han confirmat d’altres. Per aquesta raó, es van iniciar accions específiques
dirigides a tenir-los controlats aplicant mesures de seguretat, higiene, ergonomia i
psicosociologia, fonamentalment.

4.2. Trastorns de salut dels treballadors en el sector de transports
Pel que fa als problemes de salut dels treballadors, la mateixa revisió feta a MEDLINE
pels riscos, també va servir per identificar alguns problemes de salut que podien tenir una
major associació entre els treballadors del sector transports. Els trastorns de salut
identificats van ser: malaltia coronaria, hipertensió arterial, hipoacúsies, lesions
vertebrals, lumbàlgia, càncer i símptomes relacionats amb l’estrès (cansament, mal de
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cap, etc.). L’autor de l’article d’Archivos citat anteriorment, també va fer una revisió de la
bibliografia dels possibles efectes sobre la salut dels treballadors en el sector del
transport, en concret destaca que els conductors urbans presenten principalment
alteracions múscul-esquelètiques o vasculars derivades de postures sedentàries i
forçades, estrès i fatiga per excés de responsabilitat i derivada de l’atenció al públic
complementària i de les circumstàncies del trànsit urbà.
La percepció de l’estat de salut dels treballadors de és bona o molt bona en el 86,2% dels
homes i 81,8% de les dones. Els trastorns de salut més prevalents, segons dades de la
vigilància de la salut 2015, són la hipertensió arterial (9,9%), la hipercolesterolèmia
(11,3%) i la diabetis mellitus (3.2%).
Destaquen com a símptomes habituals -aquells que els treballadors manifesten haver
patit habitualment en el darrer mes- el mal d’esquena lumbar (24,2%) i cervical (22,0%),
el dolor als genolls (12,9%) i despertar-se a mitjanit (14,3%) en la població masculina; pel
que fa a les dones el mal d’esquena cervical (33,1%) i lumbar (26,5%), el cansament
(25,2%) i el mal de cap (23,8%), i el despertar-se a mitjanit (19,2%), són el símptomes
més freqüents.
En relació als problemes de salut que causen incapacitat temporal de durada superior a
10 dies, les malalties múscul-esquelètiques són les més habituals (16,6%) seguides del
trastorns de salut mental (7,1%).
Totes aquestes dades estan en consonància amb les referides per la població general en
les enquestes de salut, sense identificar-se cap trastorn de salut, símptoma o motius de
incapacitat temporal diferent als habitual que apareixen en aquest tipus de document.
Pel que fa a l’anàlisi de les lesions produïdes per accident de treball amb baixa, cal destacar
Material Mòbil es produeixen el 26.4% dels Accidents: el 30% es produeixen per cops,
atrapaments i talls, el 41% de las lesions al fer moviments múscul esquelètics i sobre
esforços i el 16% per caigudes i esquinços. A Explotació es produeixen el 61,2% dels
accidents: el 40% per cops, caigudes i talls, el 39% es produeixen al fer moviments
múscul esquelètics i sobreesforços i el 4 % per agressions d’usuaris.
Durant l’any 2015 no es va notificar cap cas de malaltia professional.

4.3. Entorn físic de treball a l’empresa
TB garanteix la idoneïtat de lloc de treball dels treballadors contemplant aspectes com
l’ergonomia, la seguretat i la higiene. El Servei de Prevenció realitza l'avaluació dels
riscos laborals, amb la participació dels membres del Comitè de Seguretat i Salut. Per a
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cada lloc de treball s'identifica i si cal, s’avaluen els riscos identificats i es determinen les
corresponents activitats preventives.
La pròpia Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació de realitzar
com a punt de partida per a la realització de les activitats preventives, una avaluació dels
riscos inicial relacionats amb les condicions de treball dels treballadors.
L’acció preventiva de TB es va planificar a partir d’aquesta avaluació inicial dels riscos, la
qual cosa permet prendre les mesures adequades per a garantir la seguretat i la protecció
de la salut dels treballadors.
L'Avaluació de Riscos, com element de diagnosi, permet:


Disposar d'una base sobre la qual sustentar un programa d'activitats eficient, encaminat a
la millora contínua de l'actuació en matèria de la seguretat i salut dels treballadors,



Comprovar sistemàticament l'eficàcia d'aquest programa.

La realització i actualització de l’avaluació de riscos és responsabilitat del Servei de
Prevenció, per sol·licitud de cada Responsable de Departament.
Descripció de les instal·lacions
Transports de Barcelona, S.A. te quatre Centres Operatius de Negoci (CONs) següents:


Zona Franca i Zona Franca Port. Situat en el Polígon Industrial de Zona Franca,
carrer A s/n, entre els carrers 3 i 4, de la ciutat de Barcelona.



Triangle Ferroviari. Situat al carrer Torrent Estadella s/n, baixos, Barcelona



Ponent. Situat al PK 3,3 Km., de l ' Autovia de Castelldefels s/n, l'Hospitalet de
Llobregat.



Horta. Situat a la carretera antiga d'Horta a Cerdanyola, de la ciutat de Barcelona.

Donada la diversitat que hi ha entre els centres de treball a Transports de Barcelona,
S.A., es ressenyen de forma general les característiques comunes dels espais de treball:


Dependències administratiu -tècniques.



Tallers i magatzems de grups, productes i materials.



Magatzems de provisió de materials (recanvis) i eines.



Zones de greixatge i desgreixatge



Pati d'aparcament obert per a autobusos.



Naus diàfanes d'aparcament cobert d'autobusos.



Túnels de rentat de caixa i baixos.



Depuradora d'aigües de rentat.
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Dipòsits d'olis i gas-oil, compressors. Boquereles de gas-oil i G.N.C.



Instal·lacions d'aspiració de neteja d'interior de vehicles.



Zones de pintada d'autobusos.



Plataformes elevades per al canvi de filtres d'aire condicionat en sostre vehicles.



Sales de canvi de monedes i de recaptació.



Dependències tècniques.



Vestuaris, lavabos, sales de descans i menjadors, biblioteca, sales de formació



Locals de primers auxilis.

-

Taller de Gas (C.O.N. Zona Franca, Ponent).

-

Zona de recàrrega de vehicles elèctrics (C.O.N Horta)



Els tallers de manteniment de la flota que hi ha en els C.O.N'.s compten
genèricament amb les següents instal·lacions específiques:


Rentat automàtic de vehicles.



Columnes elevadores.



Fosses de manteniment i reparació (18 m de longitud i 1,5 m d'altura, com a
màxim).



Plataformes elevades per a accés a treballs en sostres d'autobús.



Equips automàtics de rentat de peces.

Centre de Regulació d’Operacions (CRO)
També disposa d’un Centre de Regulació i Operacions que, ubicat en la primera planta
de l'edifici d'oficines del Triangle, és el Centre des del qual es controla el funcionament de
la Xarxa de Transport d’autobús. Està constituït per: la Sala de Control i Regulació
(C.R.T.), Inspecció Central, Programació Seguiment i Suport Tècnic de SAE, Oficines i
despatxos. Des del CRO se supervisa el funcionament de la Xarxa durant tota la jornada,
i es controlen les activitats de manteniment en la mateixa, fins i tot en les hores en què no
es dóna servei en les línies regulars. S'estableix el control de la circulació de vehicles per
la via pública i es fa el seguiment de les comunicacions (radiotelefonia, emissores, control
SAE, trucada selectiva).
Infraestructures
Es troba ubicat en la 1a planta de l'edifici del Triangle al carrer Torrent Estadella s/n de la
ciutat de Barcelona. Aquest servei es constitueix en dues Unitats:
-

Obra Civil, Manteniment d'Instal·lacions i Nous Projectes
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-

Oficina Tècnica de Trànsit i Mobiliari Urbà

Enginyeria, nous desenvolupaments, manteniment i disponibilitat de la flota
(Tallers Centrals)
Ubicat a tres centres de treball: Triangle (en 1a planta de l'edifici d'Explotació), Zona
Franca (edifici de Taller Central) i Ponent (en 1a planta Edifici d’oficines).

Taller de Telecomunicacions
Està ubicat a Ponent i d’ells depèn el manteniment d’Antenes i Repetidors que es troben
físicament ubicades en diversos punts de la ciutat quatre antenes repetidores que donen
cobertura als serveis de fonia i telecomunicacions, a les següents adreces:


Montjuïc. Zona Castell de Montjuïc, s/n



Carmelo. C/ Labèrnia, 1



Sagrada Família. C/Provença, n 435



Tibidabo. Ctra Vallvidrera-Tibidabo. BV-1418, Km 2

De forma genèrica, les seves dependències consten de sala d'equips tècnics, torres
d'antenes pròpiament dites i els seus accessos.

Xarxa de Transport i Parades
La xarxa de transport i els diferents pals de parades o marquesines de les línies
d'autobús distribuïdes per tota la ciutat de Barcelona.

Oficines
Es troben a la majoria de dependències però cal destacar:
-Edifici Zona Franca: l’edifici ubicat al C/60 nº21-23, sector A del Polígon Industrial Zona
Franca. De vuit plantes, dividit en dos sectors “N” i “O”, dedicat exclusivament a oficines.
-Sagrera: l’edifici ubicat al carrer Josep Estivill, 47, de Barcelona que consta de dues
plantes.
-Santa Eulàlia: l’edifici ubicat en Av. del Metro s/n de l'Hospitalet del Llobregat que consta
de sis plantes.
Centre d'Assistència Sanitària
Es troba ubicat al centre de Sagrera, al carrer Hondures 41-49, de Barcelona (Centre
Assistencial de Sagrera- CAS). En un dels edificis es troba ubicada la Unitat de medicina
assistencial que compta amb una sala de recepció, sala de rehabilitació, sala de cures,
oficina, vestuari i lavabos.
Centres Sanitaris del Servei de Prevenció
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Hi ha quatre Unitats bàsiques de salut: Sagrera al C/ Hondures 41-49, Santa Eulàlia al
carrer Avda. del Metro s/n, Zona Franca 2 al carrer 60 nº21-23, sector A del Polígon
Industrial Zona Franca, i Horta a la crta. de Cerdanyola 31-43.
Totes elles disposen de sala de recepció, sala de proves complementaries, sala
d’extraccions, despatxos mèdics de visita, vestuaris i lavabos. Tots els centres sanitaris
tenen l’autorització d’instal·lació sanitària que atorga la Direcció general de recursos
sanitaris del Departament de salut de la Generalitat de Catalunya.
Magatzem general
Situat al Centre de Treball de Can Boixeres, esta al carrer Estronci 2, de la ciutat de
l'Hospitalet de Llobregat. Consta d'una gran nau diàfana destinada a emmagatzematge i
posterior distribució de productes d'ús intern. En un lateral, disposa d'una zona de
despatxos, amb un altell en el qual es diposita petit material. Disposa d'accessos per a
personal i vehicles de transport. Està equipada amb un pont grua, per a càrrega,
descàrrega i transport de materials pesats. També disposa de pati exterior per a provisió
de materials. Els despatxos acullen els departaments de Control de Qualitat (Verificació) i
Compres. Les dependències disposen de vestuaris i lavabos.
Gestió d'instal·lacions
Amb la finalitat de disposar de la infraestructura adient per la correcta prestació del servei
a cadascuna de les unitats de treball, els coordinadors de manteniment realitzen el
manteniment preventiu planificat i el correctiu necessari, segons la planificació establerta
pels corresponents responsables de Manteniment. Donada una previsió de recursos, les
tasques contingudes en aquesta planificació són dutes a terme mitjançant personal intern
o extern de l'empresa, segons el cas.
Les empreses subcontractades amb la finalitat de dur a terme tasques de manteniment
són contractades tal i com s'estableix als corresponents procediments de compres i
avaluació de proveïdors, i per tant s'estableix un seguiment de la seva actuació a la fi de
garantir la màxima seguretat. Per a més detall, veure el procediment P321 "Gestió
d'instal·lacions".
Els Coordinadors de Manteniment són responsables de planificar les tasques de
manteniment i neteja específiques per a cadascuna de les instal·lacions de les quals són
responsables. L'Administrador de Seguretat és responsable de la gestió de la seguretat i
accessos a les aplicacions i dades, així com de mantenir actualitzades les dades sobre
els usuaris i perfils per a cada un dels sistemes d’informació.
El Director de Qualitat i Gestió Mediambiental és responsable del desplegament de les
activitats que garanteixin el respecte al medi ambient en totes les instal·lacions.
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4.4. Metodologies per l’avaluació de riscos laborals
L’avaluació de riscos laborals és el procés dirigit a estimar la magnitud d’aquells riscos
que no ha estat possible evitar, obtenint així la informació necessària per adoptar les
mesures de prevenció apropiades. El procés es participatiu per part de l’estructura de
comandament, els propis treballadors i els delegats de prevenció.
4.4.1. Riscos de seguretat relacionats amb l’estructura, instal·lacions, màquines i
equips de treball:
A) Metodologia basada en la proposta d’avaluació de la Subdirecció General de
Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de la Generalitat de Catalunya
(Departament de Treball, Direcció General de Relacions Laborals).
El procés d’avaluació de riscos de seguretat consta de les següents etapes:
1) Identificació dels riscos presents a l’entorn de treball. Amb l’ajuda de la taula 11.1.2
que es pot consultar al final d’aquest document, s’identifiquen els riscos d’accident al lloc
de treball.
2) Estimació del risc. En el cas de riscos d’accidents, valorant conjuntament la probabilitat
i les conseqüències (potencial severitat) en cas de que es materialitzi el perill. El quadre
següent il·lustra el mètode per estimar els nivells de risc:

Els nivells de riscos indicats al quadre anterior, formen la base per decidir si cal millorar
els controls existents o implantar-ne de nous, així com la temporització de les accions. En
aquesta taula es mostra el criteri general per la presa de decisions, així com la urgència
per adoptar les mesures de control.
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En el cas de riscos de malaltia professional, fatiga o insatisfacció, per tal de valorar-los,
s’apliquen metodologies específiques d’higiene industrial, ergonomia o psicosociologia,
tal com s’indica als apartats següents.

B) Mètode FINE.
L’aplicació del mètode de avaluació matemàtica de riscos de William T. FINE, s’utilitza
quan és necessària més precisió a l’hora d’analitzar els riscos detectats, especialment si
és necessari comparar diverses opcions de treball. Després d’identificar els riscos amb
l’ajuda de la taula que es pot consultar 11.1.2. (igual que a l’apartat anterior), es
determina el grau de perillositat de cada risc a través de la equació:
Grau de Perillositat: G.P. = SxExP
On:


Severitat (S): El valor assignat al dany més probable que produiria en cas de
materialitzar-se el risc.



Exposició (E): El valor assignat a la freqüència amb la que un treballador s’exposa al risc
detectat.



Probabilitat (P): Valor assignat a la probabilitat de que es materialitzi el risc en una sola
exposició. És a dir, la probabilitat de que, una vegada presentada la situació de risc,
es doni la seqüència completa de l’accident, donant lloc a les conseqüències establertes
com a probables.

Les taules de valors a signar a cada factor en funció del risc detectat es poden consultar
a la NTP 101 del INSHT, així com la taula de decisions en funció dels Grau de Perillositat
(G.P) obtingut.
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4.4.2. Riscos relacionats amb el medi ambient:
Avaluació dels agents físics

a) Soroll: els mesuraments es realitzen amb sonòmetre o dosímetre, segons les
característiques del lloc de treball que es pretengui avaluar. Els resultats de les mateixes
es comparen amb la legislació vigent (RD 286/2006).

b) Vibracions: l'equip de vibracions va connectat directament al sonòmetre integrador i la
lectura que s'obté ja és comparable directament amb la normativa (RD 1311/05 modificat
per RD 330/09).

c) Il·luminació: es realitza amb el Luxímetre. La normativa que s’aplica per comparar els
valors obtinguts és el RD 486/97 de llocs de treball.

d) Radiacions electromagnètiques (RD 1066/01): es mesuren amb l'equip específic de
radiacions. La normativa estatal està basada en la branca sanitària, que és la
majoritàriament usuària d'equips d'aquest tipus que creïn camps al seu voltant.

e) Estrès tèrmic: es disposa d’un mètode de valoració recolzat per l'INSHT, l'Índex
WBGT. Una NTP de l'Institut el desenvolupa (NTP 322). Aquest mètode requereix dels
mesuraments de diversos tipus de temperatura, cada un d'ells amb un aparell de
mesurament especial i integrat per obtenir el valor total i el que finalment es compara
amb el Mètode per obtenir una valoració del risc.

f) Temperatura estàndard, % d'humitat relativa i velocitat de l'aire. Per a això es disposen
tant d'equips integrats (Termos-higro-anemòmetres) com d'equips que mesuren cada
concepte separadament. (Termòmetre, higròmetre i anemòmetre). El resultat es
compara amb els criteris que marca el RD 486/97 de Llocs de Treball, al seu Annex III.

Periodicitat:
El soroll és l'únic contaminant físic amb un Reial Decret de referència el qual marca una
periodicitat en els mesuraments, sempre que es donin certs condicionants (depèn dels
resultats, temps d'exposició, canvis de maquinària, processos, etc....).
A l’empresa TB no existeix cap lloc de treball exposat legalment a soroll. Malgrat això,
s'han realitzat i realitzen periòdicament mesuraments de soroll en els llocs de treball
d'explotació i MM, amb tasques que comporten exposició puntual a nivells sonors
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elevats. (Operaris de taller de manteniment de vehicles, personal en tasques de
conducció de vehicles, o maniobres són els més destacats). Aquesta vigilància es manté
mitjançant mesuraments amb periodicitat triennal.
La resta de riscos físics s'avaluen o mesuren en funció de peticions puntuals, bé de la
part empresarial o bé de la part social i no hi ha periodicitat establerta.

Avaluació dels agents químics
Metodologia
La legislació aplicable a tots els contaminants químics en l'àmbit laboral és el RD
374/2001, de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els
riscs relacionats amb els agents químics, durant el treball. Aquest RD, es tradueix a la
pràctica i en el treball de camp, en un document editat per l'INSHT on s'especifica per a
cada uns dels contaminants, el seu VLA (valor límit ambiental; referència legal amb què
compararem els resultats dels mesuraments).
Aquests mesuraments de contaminants químics poden ser de dos tipus: lectura directa o
indirecta mitjançant captura d'aire.
a) Lectura directa: utilitzat per a gasos i vapors majoritàriament, encara que també es pot
utilitzar per a matèria particulada (pols metàl·lica, fibres, etc...). Aquest tipus de
mesurament és essencialment qualitatiu, per buscar o no presència real d'un determinat
producte en l'ambient.
b) Lectura indirecta: totalment quantitativa i utilitzada per mesurar la quantitat real de

contaminant químic present en un ambient de treball; es basa en bombes
aspiradores d'aire que es col·loquen al treballador i connectats a un filtre (diferent
segons contaminant buscat) a través del qual circula l'aire captat i en el qual es
quedarà impregnat (si és el cas) el contaminant.
Una vegada realitzat el mesurament, el filtre es portarà al laboratori per a la seva anàlisi i
el resultat final serà el que s’utilitzarà per valorar l'exposició dels treballadors, en
comparació amb els VLA.
Periodicitat:
Es van avaluar exposicions a contaminants químics en diferents llocs de treball l'any
2005, donant com a resultat una aparició puntual de contaminants, però no una exposició
a cap d'ells (com a concepte legal). Per tal motiu, només es realitzaran mesuraments de
lectura directa de contaminants químics, a demanda tant de la part social com
empresarial; a causa d'obres de construcció puntuals, canvis d'ubicacions, etc.
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4.4.3. Riscos relacionats amb les tasques:
Avaluació de la càrrega física del treball
Metodologia

RULA: El mètode RULA permet avaluar l'exposició dels treballadors a factors de risc que
poden ocasionar trastorns en els membres superiors del cos: postures, repetibilitat de
moviments, forces aplicades i activitat estàtica del sistema múscul-esquelètic. (INSHT:
Tareas repetitives II: evaluación del riesgo para extremidad superior; NTP-452:
Evaluación de las condiciones de Trabajo. Carga postural)

REBA: permet avaluar l'exposició dels treballadors a factors de risc que poden ocasionar
desordres traumàtics acumulatius a causa de la càrrega postural dinàmica i estàtica.
(INSHT: NTP 601.Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método
REBA - Rapid Entire Body Assessment )

OWAS: és un mètode senzill i útil destinat a l'anàlisi ergonòmica de la càrrega postural.
Basa els seus resultats en l'observació de les diferents postures adoptades pel
treballador durant el desenvolupament de la tasca. (INSHT: Evaluación del riesgo de las
condiciones de Trabajo. Carga postural; NTP-452: Evaluación de las condiciones de
Trabajo. Carga postural

G-INSHT: és un mètode per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la manipulació
manual de càrregues desenvolupat per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball d'Espanya. Permet identificar les tasques o situacions on hi ha risc no tolerable i
per tant, han de ser millorades o redissenyades, o bé requereixen una valoració més
detallada.

Avaluació del confort tèrmic
Metodologia:
SENSACIÓ TÈRMICA PER CALOR (ST O Heat Index): R.G. Stedman (EE.UU.1979) va
desenvolupar el paràmetre de sensació tèrmica com efecte combinat de la temperatura i
la humitat, a partir d’estudis sobre la fisiologia humana i sobre la transferència de calor
entre el cos, la vestimenta i l’entorn. Quan la humitat és elevada, el valor de la sensació
tèrmica supera al de la temperatura de l’aire.
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FANGER: fa l’estimació de la sensació tèrmica global mitjançant el càlcul de la Valoració
mitja estimada (PMV) i el Percentatge de persones insatisfetes (PPD) davant d'un
determinat ambient tèrmic. (INSHT: NTP-74, NTP-501)

IREQ: L’exposició laboral a ambients freds (depèn fonamentalment de la temperatura i
de la velocitat de l’aire. El refredament del cos o dels membres que queden al descobert
pot originar hipotèrmia. És relativament desconegut el sistema de valorar la magnitud del
risc que suposa el treball en ambients freds, essent aquest mètode la tendència actual al
respecte, proporcionant una eina, que tot i que encara no és objecte de Norma, sí que
ha estat estudiada per la International Standard Organización (ISO) en forma de
document de base (Technical Report. ISO TR 11079:1993 “Evaluation of cold
environments. Determination of re quired clothing insulation. IREQ”). INSHT: NTP-642.
Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales.

METAB: estimació del metabolisme energètic. Calcula la taxa metabòlica aplicant els
principals mètodes d'estimació del metabolisme energètic. S'inclouen els criteris de
Frimat i Chamoux.

AISLAM: càlcul de l'aïllament tèrmic de la roba a partir de combinacions habituals de
peces, o bé mitjançant la selecció personalitzada de les peces que configuren el vestuari
del treballador.

Avaluació de les exigències posturals
LSC: longitud dels segments corporals en funció de l'estatura de l'individu. Introdueix
l'estatura de l'individu per estimar la longitud dels diferents membres del cos.
PSC: pes dels segments corporals en funció del pes total de l'individu. Introdueix el pes
de

l'individu

per

estimar

la

massa

dels

diferents

membres

del

cos.

Tot l'anteriorment comentat pot complementar-se amb normes UNE, ISO o Específiques
per sectors com l'UIC 615. Són destacables algunes NTP's (Notes Tècniques de
Prevenció) que són usuals tant en mesuraments previs, com de camp, donant resultats
molt reals, a tenir en consideració:


NTP 251: Pantalles de visualització: mesura de distàncies i angles visuals



NTP 323: Determinació del metabolisme energètic



NTP 477: Aixecament manual de càrregues: equació del NIOSH



NTP 602: El disseny ergonòmic del lloc de treball amb pantalles de visualització: l'equip
de treball.
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4.4.4. Riscos relacionats amb l’organització del treball i relacions personals en el
treball:
Els mètodes emprats en les avaluacions de riscos psicosocials que s’han realitzat al llarg
d’aquests anys han estat diverses.En primera instància i seguint cronològicament els
estudis efectuats, es va optar per la utilització d’unes metodologies pioneres en l’àmbit
esmentat. Més endavant es van preferir metodologies més evolucionades i específiques.
Així, el present questionari d’avaluació està basat en la metodologia ISTAS-21, de
provada utilitat per identificar i mesurar les condicions de l’organització del treball que
poden suposar un risc per la salut dels treballadors. D’aquesta manera, partint de la
versió curta, va ser elaborat ad hoc respecte les necessitats, característiques i
idiosincràsies dels propis llocs de treball de TB, al qual se li afegí un apartat dedicat a la
identificació de situacions discriminatòries, així com una primera exploració vers els
possibles casos d’assetjament psicològic al treball.
En la línia del model ISTAS-21, i a trets generals, avalua les exigències psicològiques,
l’autonomia, el treball actiu i el desenvolupament d’habilitats, el recolzament social, la
qualitat de lideratge, la integració en la empresa, així com la inseguretat en el lloc de
treball.
4.5. Registre dels resultats i sistema d’informació.
Un cop realitzades les avaluacions de riscos, es donen a conèixer els resultats als
Delegats de prevenció i membres del Comitè de Seguretat i Salut, així com als
responsables del departament afectat, amb l’explicació dels aspectes més significatius,
les activitats de control de riscos que es recomanen derivades de les avaluacions; tot fent
entrega oficial dels informes generals.
Tota la documentació distribuïda a totes les parts interessades per tal de sigui el
document de referencia per informar i formar als treballadors del riscos en el seu lloc de
treball i les mesures preventives que cal aplicar. El originals de la documentació estan
ubicats al Servei de Prevenció i a disposició de la empresa, els membres del Comitè de
seguretat i salut, els representants dels treballadors, els treballadors i l’Autoritat Laboral.
Per tal de gestionar i mantenir al dia tots els resultats i accions realitzades, TB disposa
d’un sistema d’informació específic (SAP-EHS) que permet tractar aspectes com:


Accidents de treball



Vigilància de la salut



Assistència mèdica



Formació
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En el moment actual s’ha preparat un entorn de col·laboració a share point i resta
pendent un procés de reenginyeria (projecte PRL 2.0) per adaptar-lo a les necessitats
actuals del servei de prevenció i de tota l’empresa.
4.6. Revisió i actualització
L’avaluació és un procés continu que cal sotmetre a consideració i revisió periòdicament.
Es porten a terme avaluacions periòdiques de les condicions de treball i de l’activitat dels
treballadors en la prestació dels seus serveis (establertes d’acord amb el Comitè de
Seguretat i Salut), tenint en compte en particular, el possible deteriorament pel transcurs
del temps dels elements que integren l’activitat productiva i per detectar de forma
continuada situacions potencialment perilloses.
L’avaluació de riscos serà actualitzada segons un pla anual de revisió que es presentarà
a l’inici de cada exercici, en reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut.
Independentment de la periodicitat establerta al pla anual, es revisarà l'avaluació de
riscos quan:


Es produeixin modificacions de les condicions de treball, ja sigui per variació de
l’entorn físic, la introducció de noves tecnologies, l’adquisició de nous equips o de
noves substàncies o productes, per tal de valorar els riscos laborals potencials dels
canvis efectuats.


Existeixi la creació de nous llocs de treball.



Existeixi una periodicitat establerta legalment.



Quan a criteri del Servei de Prevenció o responsable d'un àrea de treball es decideixi
una freqüència de revisió més restrictiva.


Amb ocasió dels danys per a la salut que es puguin produir.



A sol·licitud de l’Autoritat Laboral.

5. Planificació de l’activitat preventiva
5.1. Mesures d’emergència i autoprotecció
Tot edifici o establiment on treballen un número important de persones, requereix per al
seu correcte funcionament, la disponibilitat d’un pla de mesures organitzatives, operatives
i materials que puguin garantir, en termes raonables, la seguretat de les persones i béns
que es trobin al seu interior (article 20 de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals).
Aquest conjunt de previsions no han de contemplar solament el funcionament del centre o
edifici en condicions que podrien denominar-se “normals”, sinó que, a més i de forma
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especial, també ha de tenir en compte els mecanismes d’actuació referent a les persones
i instal·lacions davant l’eventualitat d’una emergència, ajustant aquells a l’estructura,
arquitectura de cada centre, a les circumstàncies previsibles de la seva activitat i
ocupació, així com a l’evolució esperada en cada cas. Per això, tots els edificis, tallers i
cotxeres hauran de disposar del seu pla d’autoprotecció (PAU) per garantir la protecció
de persones i béns dels centres en situacions d’emergència.
El Pla d’Autoprotecció (PAU) és l’articulació conjunta de les actuacions de persones i
mitjans disponibles al centre amb la finalitat d’establir mesures organitzatives, operatives i
materials que permetin garantir les condicions següents:


La intervenció ràpida, ordenada i segura davant un cas d’emergència.



La implantació de procediments de detecció, notificació, verificació i tractament de les
emergències.



La posada en marxa de l’evacuació total o parcial, o be, el confinament de les persones
del centre de treball quan procedeixi d’acord amb les previsions.



La deguda coordinació dels equips propis d’actuació específica i la d’aquests amb els
equips externs, contemplant l’avís, recepció i informació.

Per criteri intern de TMB, el PAU tindrà una estructura conforme al que es disposa en
l'Annex II del Decret 30/2015, adaptat a les peculiaritats de cada centre i la seva activitat:


Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc.



Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció.



Document 3: Manual d'actuació.



Document 4: Implantació, manteniment i actualització.

TMB com a titular de l’activitat és l’entitat responsable de garantir la implantació dels
Plans d’Autoprotecció per salvaguardar la seguretat de les persones i els immobles, així
com del seu contingut. És responsabilitat de les Direccions de les xarxes de Metro i TB
designar el Director del Pla d’Autoprotecció de cada centre de treball per impulsar de
forma efectiva la seva implantació i manteniment.
El Servei de Prevenció, per sol·licitud i amb la col·laboració del Director del PAU
redactarà els documents que integren el Pla d’Autoprotecció, així com una proposta de
programa i calendari d’activitats per la seva implantació i manteniment.
El Director del PAU serà el responsable d’aprovar el programa d’activitats i vetllar per la
seva execució.
La documentació del Pla d’Autoprotecció contindrà la descripció de responsabilitats dels
diversos agents que intervenen en la seva redacció, aprovació, difusió, implantació i
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manteniment, així com les responsabilitats i funcions de cada agent en cas d’activació per
emergència. Es descriuran especialment els següents apartats:


Responsables d’execució de les activitats per implantació i manteniment del Pla, segons el
programa i calendari aprovat pel Director del PAU.



Les fitxes de responsabilitats i actuacions específiques de cada agent i cada equip
d’emergència en funció del tipus d’incident i de les característiques del centre de treball.

La definició de les responsabilitats i les activitats a dur a terme per gestionar de forma
eficaç els Plans d’Autoprotecció dels centres de treball de TMB amb la finalitat de garantir
una correcta actuació davant de les possibles situacions d’emergència, queden
detallades a la “Directriu per la gestió dels plans d’autoprotecció dels centres de treball” i
les seves instruccions annexes.
Actualitzacions
Els Plans d’Autoprotecció dels centres estan sotmesos a revisió periòdica per part del
Director del PAU respectiu i el Servei de Prevenció, a fi de renovar la seva vigència o, en
el seu defecte, dur a terme les modificacions que es considerin oportunes.
Tanmateix, la revisió del Pla d’Autoprotecció es porta a terme sempre que es doni alguna
de les circumstàncies següents:


Variacions substancials en les condicions de risc, configuració dels espais, instal·lacions o
processos presents al Centre de Treball.



Deficiències observades en el Pla d’Autoprotecció original, després de produir-se una
emergència real o bé en realitzar-se un simulacre.



Modificacions de la Legislació vigent o reglamentació interna.

5.2. Màquines i equips de treball
En el moment actual el parc de màquines i equips de treball compta amb més de 1200 i
totes estan adaptades al sistemes de seguretat previstos en el RD 1215/97. En aplicació
dels plans de prevenció anteriors es van adequar les màquines, paulatinament. No
obstant per tal d’assegurar el manteniment de les condicions d'adequació dels equips de
treball, s'ha contractat a una empresa certificadora que s'encarrega de la revisió de la
totalitat del parc de maquinària.
Els responsables del centre o secció titulars dels equips de treball, sol·licitaran a la entitat
certificadora contractada per TMB un informe de l’estat d’adequació a les disposicions del
RD 1215/97 i del RD 1644/08 de cada equip.
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Aquesta entitat emet un certificat individual per a cada equip de treball indicant la seva
conformitat a norma, o bé, la no conformitat assenyalant els aspectes necessaris a
corregir per a l’obtenció del certificat de conformitat. En cas de no conformitat, també
s’indica explícitament si per motius de seguretat cal consignar o no l‘equip de treball.
En cas de no conformitat TMB, gestiona les accions necessàries per retirada o adequació
de l’equip, ja sigui amb recursos propis o externs. Després de realitzar les modificacions
indicades, es sol·licita a la entitat certificadora una nova revisió de l’equip per tal
d’aconseguir el certificat de conformitat.
Cada equip de treball disposarà d’una revisió i certificació inicial prèvia a la seva posada
en marxa i, per assegurar el manteniment de les condicions d'adequació, cada equip és
inspeccionat amb una periodicitat màxima de 24 mesos.
En cas de compra de nous equips de treball, modificació dels existents, construcció
d'equips propis o utillatges (disseny intern de grups de treball) i canvis de centre de treball
o trasllat de maquinària, s'haurà de passar de nou pel procés d'adequació i certificació
esmentat anteriorment.
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Una vegada efectuada l'adequació de maquinària i els equips de treball segons la
normativa anteriorment indicada, queda prohibida qualsevol modificació, alteració o
eliminació que pugui menyscabar la seguretat de persones o de la resta de l'equip, que a
més invalidaria el certificat de conformitat segons la norma.

5.3. Procediments de treball i normativa
A la Intranet corporativa disposem del Llibre de Procediments que és el recull de la
descripció d’activitats que es realitzen a l’empresa i que, per la seva naturalesa, cal
documentar.
Al Llibre de Procediments podem trobar documents de diferent nivell jeràrquic: Directives,
procediments i instruccions. La jerarquia queda definida segons el següents esquema:

En funció de l’àmbit d’aplicació podem trobar dos tipus de documents:


Les directives o procediments en matèria de PRL d’aplicació general per TMB
(gestió preventiva, normes generals de seguretat, etc.), són redactats pel servei
de prevenció i, prèvia consulta a la Direcció de Xarxa Metro, Direcció de Xarxa
Bus i els representants dels treballadors, són aprovats per la Direcció General de
TMB.



Les directives o procediments en matèria de PRL d’aplicació particular a una àrea
de negoci, un servei o unitat, són redactats per cada àrea, servei o unitat amb la
col·laboració o assessorament del servei de prevenció. Prèvia consulta als
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representants dels treballadors, són aprovats per la Direcció de Xarxa, d’Àrea o
Servei corresponent.

El fet de documentar les activitats, respon a les següents necessitats:
 Establir un model de referència a l'hora de dur a terme una determinada activitat
 Fer públic aquest model a tota l’empresa
 Ser capaços de mesurar i millorar les activitats de l'empresa
 Evitar defectes (errors, incidències o accidents) durant l’execució de les activitats

El Llibre de Procediments s'estructura a partir del mapa de processos on s'identifiquen
totes les activitats efectuades per l'empresa, classificades a nivell de mòduls i submòduls.
L’Àrea de Tecnologia és la responsable del Llibre de Procediments, dins el qual es
recullen totes les directrius, procediments i instruccions de l'empresa, amb la finalitat
d'integrar-los tots en un únic document i espai. El Llibre és de caràcter públic per a tots
els empleats, localitzat a Intranet.
Per incorporar un nou document al Llibre cal sol·licitar, al Servei de Organització el codi
d’alta al Llibre de Procediments, indicant l’objecte del document, el redactor, els
responsables de fer la tasca de revisió i autorització. Organització introdueix el document
al sistema de revisió i autorització, essent la persona designada com a “redactor” el
responsable d’iniciar i fer el seguiment del procés. Una vegada fet el circuït de revisió i
autorització, el redactor serà el responsable de permetre la difusió el document a través
del Llibre de Procediments.
El Llibre de Procediments permet la consulta dels documents via Intranet a tot el
personal. La llista de distribució està inclosa en la base de dades documental i en el
moment de la publicació del document envia una notificació per correu electrònic als
integrants. Les persones incloses a la llista de distribució seran les responsables
d’informar o de fer arribar el nou document publicat als seus col·laboradors (distribució en
cascada).
Tot el personal té accés al Llibre de Procediments i en el cas contrari, a través de
l’estructura de comandament de la unitat afectada es realitzarà la distribució dels
documents als interessats que quedin afectats pels seus continguts.
El responsable de vetllar per l’aplicació dels processos que descriu un procediment, és
també responsable d’informar o formar a les persones que han d’aplicar-lo, efectuant el
seguiment oportú.
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5.4. Productes químics i Fitxes de seguretat
Els productes químics es poden adquirir de diverses formes dintre del circuit
d’adquisicions i compres:
a) Sol·licitud directa al magatzem central (producte amb codi):
Es localitza el producte químic que es desitja obtenir mitjançant les codificacions a SAP
(FI-EL). La sol·licitud d'aquestes comandes ha de ser "alliberada" obligatòriament per
l'Especialista en Productes Químics, que habitualment és un tècnic del servei de
prevenció.
Tots els productes químics codificats al Magatzem han passat pel procés d'acceptació de
la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) prèvia, és a dir, el proveïdor -previ al primer
lliurament del producte químic en qüestió- ha remès a TB la FDS del producte i aquesta
ha estat revisada tant pels compradors del magatzem com pel servei de prevenció. Una
vegada s'ha acceptat el document, es procedeix a la compra del mateix i a la seva
incorporació en la base de dades de FDS's de SAP.
Tots els productes químics codificats de disposen del seu FSD accessible des de SAP
per a tots els treballadors que disposin d’accés a aquesta aplicació.
Els Gestors de Materials de cada Centre (els encarregats del funcionament dels
Magatzems de cada un dels Centres) són els encarregats d'accedir a aquestes FDS,
imprimir-les i tenir-les disponibles per a tots els treballadors en els diferents punts
d'emmagatzematge dels productes químics (inflamables, corrosius, productes de neteja,
etc.).

b) Proveïdors externs
A l’objecte d’evitar l’entrada als centres de treball de productes fora de control del servei
de prevenció, els proveïdors de subministrament industrial tenen la instrucció de no
vendre a possibles usuaris (treballadors) que es desplacin directament a les seves
instal·lacions, cap producte dels tipus:
- Eines
- Peces de seguretat
- Productes químics (pintures, dissolvents...)
Així doncs, les dues formes d'adquisició de materials no codificats serien per sol·licitud
de material no codificat al Magatzem Central: aquestes sol·licituds passen per un
comprador que segueix el procediment habitual en compres de tot tipus de materials
(recerca de proveïdors, sol·licitud de documentació: fitxa tècnica, FDS, etc....). Els
productes no codificats comprats per sol·licitud estan subjectes al tràmit de sol·licitud i
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validació de la FDS. Totes aquestes sol·licituds han de ser alliberades al seu torn per
l'Especialista en la matèria o per comanda oberta: en aquest cas el propi usuari buscarà
directament el material al proveïdor extern predeterminat. Aquests són els casos en els
quals el proveïdor segueix la indicació de no subministrar els productes dels tipus
anteriorment esmentats. Si tot i així ho fes, l'albarà ha de passar per compres per
carregar-lo a la comanda i en aquest moment es detectaria i se seguiria el procediment
de sol·licitar la documentació adient.

c) Materials de comanda oberta
Són comandes que no s'emmagatzemen a Boixeres ni es disposa d'estoc dels mateixos;
es reben, passen per control de qualitat, però es distribueixen directament al centre
sol·licitant.
Aquests materials (codificats) disposen de FDS igual que els que s'emmagatzemen. El
procediment de compra és exactament igual, passant pel comprador que ha de sol·licitar
la FDS i passar-la al servei de prevenció per a la seva validació. Malgrat això, quan entra
el material, passa el control de qualitat igual que els altres. Tots ells tenen assignats
plans de control per a la seva verificació, de manera que el protocol de verificació no
permetria que entrés cap material codificat, la fitxa del qual no hagués estat actualitzada
i validada pel servei de prevenció.
Finalment, si es creu oportú, es pot fer una circular als proveïdors i als usuaris recalcant i
especificant els productes que no han de vendre per comanda oberta.

5.5. Equips de protecció individual
Un Equip de Protecció Individual (EPI), és qualsevol equip destinat a ser portat o
subjectat pel treballador per protegir-se d’un o varis riscos que pugui amenaçar la seva
seguretat o salut. Els EPI’s s’utilitzaran quan els riscos no s’hagin evitat o limitat
suficientment adoptant mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mesures d’organització
del treball.
Per la correcta selecció dels Equips de Protecció Individual, cal considerar els següents
paràmetres:
•

Identificació del perill a protegir

•

Exigències i circumstàncies particulars del treball

•

Decisió sobre el grau de protecció desitjat

•

Certificació corresponent a la classe de protecció personal

•

Comoditat dintre dels marges de seguretat

•

Adaptació a la fisonomia del treballador
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•

Comprensió de la necessitat de la seva utilització

•

Coneixement de correcte ús

•

Assignació individual d’equips per a cada treballador

•

Responsabilitat de l’usuari

•

Incorporació a la disciplina de treball

•

Disciplina en la seva utilització

•

Disponibilitat en tot moment per al seu ús

•

Participació dels treballadors i els seus representants legals

L’adquisició dels EPI’s es fa des del Magatzem Central de Boixeres, prèvia consulta,
supervisió i/o acceptació per part del servei de prevenció. La compra es realitza segons
procediment propi del Departament: cerca de proveïdors diferents i selecció segons
criteris de qualitat, preu, etc. El proveïdor escollit, evidentment haurà de complir la
Reglamentació estatal vigent quant a fabricació i distribució d’EPI’s. El producte vindrà
acompanyat de la documentació acreditativa pertinent, segons la categoria a la que
pertanyi com a EPI.
Una vegada es compra el producte i s’incorpora al circuit d’aprovisionaments, passa a
formar part del Catàleg d’EPI’s que pot consultar-se a través d’Intranet, tant al portal de
Prevenció i Salut com des de la pàgina web de Magatzem Central.
El catàleg d’EPIs és bàsicament un resum de la informació reglamentària i pràctica de
cada marca i model d’equip, segons zona del cos que protegeixen.
És possible consultar la informació facilitada pel fabricant/distribuïdor, així com una fitxa
individual que conté els consells preventius d’ús, elaborats des de la UPRL (Normes
d’utilització, renovació, manteniment i eliminació de l’equip).
A mode d’exemple, es relaciona l’índex del Catàleg de EPI’s disponible a la Intranet:
10

Protecció de cap, cara, ulls i oïda

20

Vies respiratòries

30

Mans i braços

40

Peus

50

Cames

60

Cos

90

Varis
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5.6. Formació dels treballadors
Basant-se en les avaluacions de riscos i com a part del contingut de les mateixes, el
servei de prevenció ha definit les necessitats formatives de cada lloc de treball. D'aquesta
manera es coneixen les necessitats de formació individual existents. Els responsables de
cada servei o departament han de controlar que les persones sota el seu comandament
tenen la formació requerida pel seu treball habitual i no realitzin activitats per a les quals
prèviament no han estat formats en prevenció de riscos laborals.

Formació Inicial a la incorporació en el lloc de treball
Tot treballador en el moment de la seva contractació rebrà una formació en prevenció de
riscos on s'inclouen aspectes generals de prevenció de riscos laborals en l'empresa, així
com tots aquells procediments, instruccions i normes que li afectin, en funció del càrrec a
ocupar. Durant aquesta acció formativa, els treballadors rebran explicacions sobre:


Riscos del seu entorn físic



Riscos de la seva activitat



Mesures preventives:
o

Normes i procediments de seguretat d’aplicació

o

Equips de protecció individual específics del lloc

o

Actuacions en cas d’emergència

Posteriorment i en el lloc de treball a ocupar, s'explicaran totes aquelles normes i
instruccions especifiques del lloc. Els comandaments directes impartiran la formació
específica del lloc de treball ressaltant aquelles tasques crítiques i els equips de protecció
individual necessaris en cada cas. Comptaran, quan es consideri necessari, amb el
suport i assessorament de personal especialitzat intern o extern a l'empresa.
Pla anual de formació
La Direcció, dintre dels objectius en matèria de prevenció de riscos laborals inclourà dins
del seu pla anual de formació, basant-se en les propostes efectuades pel Servei de
Prevenció la formació necessària pels seus col·laboradors.
Per això es tindrà en compte:


Les necessitats formatives contemplades a les avaluacions de riscos de cada lloc de
treball.
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La formació administrada i registrada de cada persona en matèria de PRL i les
possibles desviacions que puguin existir respecte a la contemplada pel lloc de treball
que ocupa.

Les accions formatives contemplades dintre del pla de formació seran gestionades pel
servei de formació i els propis responsables del personal a formar. El servei de prevenció,
conjuntament amb Formació i l’equip docent, determinarà els continguts necessaris i el
sistema d'avaluació, mitjançant proves pràctiques o teòriques, per permeti constatar
l’adquisició de les competències preventives de l’alumnat.
El Pla anual de formació serà presentat al inici de cada exercici en reunió ordinària del
Comitè de Seguretat i Salut.
Amb posterioritat a la formació inicial i en funció de la gravetat dels riscos al que puguin
estar exposats cada col·lectiu i de la normativa vigent que reguli aquestes qüestions, es
determinarà

en cada cas la periodicitat amb la que s’han de dur a terme sessions

d’actualització i reciclatge.

Formació per canvis substancials en les condicions de treball
Els treballadors rebran informació o formació específica, teòrica i pràctica sempre que
s'incorporin en la seva secció noves tecnologies o procediments i mètodes de treball, que
modifiquin de forma considerable les condicions de seguretat i salut. Aquests canvis
aniran precedits de formació inicial especifica, ressaltant aquelles tasques crítiques, les
mesures de protecció, procediments de treball i els equips de protecció individual
necessaris en cada cas.
Quan es tracti d’un canvi de lloc de treball (per exemple promoció), a efectes de la
formació específica en Prevenció de riscos del nou lloc a ocupar, es tractarà com el cas
“Formació Inicial”.

5.7. Coordinació d’activitats empresarials (RD 171/2004)
Quan TB contracta els serveis d’una empresa externa per desenvolupar treballs a les
nostres instal·lacions, cal establir els mecanismes necessaris per coordinar totes les
activitats que poden coincidir en temps i espai.
Per complir els requeriments especificats a l’article 24 de la Llei de Prevenció, el servei de
prevenció ha de proposar procediments de coordinació en matèria de seguretat i salut,
amb les empreses que presten serveis als seus locals i instal·lacions, amb l’objectiu de
realitzar un intercanvi d’informació i d’instruccions adequades, en relació als riscos
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existents i les mesures de protecció i prevenció corresponents a cada una de les diferents
activitats.
De forma prèvia a l’inici de les activitats contractades es mantindrà una reunió de
coordinació entre TB i els representats de l’empresa externa. En aquesta reunió,
l’empresa contractada aportarà informació sobre els riscos que es poden derivar de la
seva activitat.
Durant la reunió es determinaran:
-

Mesures de control pels riscos a tercers derivats de les activitats contractades

-

Persona de contacte per tractar temes relatius a PRL

-

Interlocutors per qüestions de PRL al centre de treball

Per garantir que tots els treballadors de les empreses externes que treballen a les
instal·lacions pròpies de TB es troben en una situació regularitzada i han rebut la
formació adequada dels riscos derivats de la seva feina i les mesures que cal aplicar per
reduir-los o eliminar-los, caldrà formalitzar prèviament a l’inici de les activitats
contractades, el següent intercanvi de documentació entre els tècnics responsables del
seguiment dels treballs i els contractistes:
Documentació a facilitar per part de TB (entrega formal amb rebut signat):
o

Informació sobre els riscos propis de l’entorn i activitat de TMB, així com les normes
bàsiques de protecció (RILABEX: P055 i P120).

o

Procediments i instruccions de treball a aplicar

o

Consignes d’actuació en cas d’emergència

Cada empresa externa acreditarà documentalment:
o

Concert amb Servei de Prevenció aliè (o justificació SPP)

o

Avaluació de riscos i planificació activitat preventiva de les tasques contractades.

o

Adequació dels equips de treball a la normativa vigent

o

Fitxes de seguretat dels productes químics que utilitza

o

Llistat de treballadors presents al centre de treball

o

TC-2

o

Registres de formació de cada treballador en matèria de PR

o

Formació específica de cada treballador (recurs preventiu, carretilles, PHS, etc).

o

Justificant entrega EPI’s

o

Resultat de la Vigilància de la Salut de cada treballador

o

Procediment a seguir en cas d’accident
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Cal que aquesta documentació estigui permanentment actualitzada per part dels
contractistes i disponible per a qualsevol eventual revisió per part del servei de prevenció
o la direcció de l’empresa. Per facilitar aquesta gestió de documents, tant de les
empreses externes com dels seus treballadors, es disposa del mòdul CONTROLAR
d’Achilles on els proveïdors carregaran tota la seva documentació i estarà disponible per
consulta per part dels responsables de TMB, el servei de prevenció i, en cas necessari,
els coordinadors de seguretat i salut assignats.
5.8. Coordinació de treball i obres (RD 1627/1997)
Quan les activitats contractades a empreses externes siguin considerades com “obres de
construcció” (segons Annex I del RD 1627/97), a més dels intercanvis documentals i les
gestions descrites a l’apartat anterior, caldrà determinar les accions complementàries a
realitzar. En aquest casos caldrà distingir entre activitats subjectes a coordinació de
seguretat i salut en fase d’execució i activitats subjectes a supervisió.
Seran objecte de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució tots aquells treballs
que compleixin, al menys, un d’aquests punts:


Afectació a elements estructurals o amb canvis substancials d’ús o funcionalitat.



Volum total de mà d’obra superior a 30 jornades



Presència de dues o més empreses



Amb dues o més de les següents condicions:
o

Presència simultània de 5 o més treballadors

o

Utilització d’equips especials de treball (bastides, carretilles, grues)

o

Treballs amb riscos especials (treballs en alçada, proximitat a instal·lacions de tensió
de tracció o d’alta tensió, espais confinats, etc.).

Mentre que, seran objecte de supervisió de seguretat i salut, aquelles activitats puntuals o
contínues que no estiguin incloses a la descripció anterior, dirigides a que els sistemes o
instal·lacions de les màquines i/o aparells existents a les instal·lacions de TB, continuïn
funcionant de forma eficient.
Quan calgui Coordinació, el responsable de la direcció tècnica dels treballs, elaborarà un
projecte o documentació tècnica descriptiva dels mateixos, acompanyat d’un “Estudi
bàsic de Seguretat i Salut” (o estudi de Seguretat i Salut segons característiques de
l’obra), que farà arribar al contractista per tal que redacti el seu Pla de Seguretat i Salut.
Al mateix temps, la direcció tècnica també designarà oficialment un Coordinador de
Seguretat i Salut que serà el responsable principalment de:
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Revisió i aprovació del pla de seguretat i salut aportat pel/pels contractista/es i, en cas
necessari, dels seus annexos.



Comprovació de la documentació relativa a seguretat i salut que presenta el contractista
(formació dels treballadors, EPI’s a entregar als treballadors, normativa sobre treballs
específics,...).



Realització de visites de camp i els corresponents informes (a entregar al tècnic de TB
responsable de l’Obra).

En treballs objecte de supervisió, a més de tot l’intercanvi documental, caldrà planificar
visites de camp de les que es redactaran informes on constin les possibles deficiències.
Per un altra banda, el tècnic designat de TB com a responsable dels treballs, també té
competències en aquesta matèria de forma que, si identifiqués una alteració en el
compliment de les normes, haurà d’actuar en conseqüència.
5.9. Vigilància de la salut
La vigilància de la salut és la recollida sistemàtica i contínua de dades referides a l’estat
de salut d’un col·lectiu determinat. El seu anàlisi, interpretació i gestió permet la
planificació, implementació i avaluació dels programes de salut. En l’àmbit de la salut
laboral, aquesta vigilància es duu a terme mitjançant l’observació continuada de les
distribucions i tendències dels possibles riscos presents al llocs de treball i els efectes
que aquest puguin arribar a produir sobre la salut dels treballadors. Per tant, el terme
vigilància de la salut engloba dos aspectes: la vigilància de la salut individual i la vigilància
de la salut col·lectiva.
Vigilància de la salut individual
La vigilància de la salut individual (VSI) és el conjunt d’accions sanitàries que es realitzen
a treballadors, per avaluar el seu estat de salut en relació als riscos laborals als que estan
exposats (Art. 22 Llei Prevenció de Riscos Laborals 31/95).
Els objectius de la VSI són tres: detectar precoçment si els danys sobre la salut del
treballador/a són derivats del treball que duu a terme i per tant tenen relació amb els
riscos al que està exposat. En segon lloc valorar que l’estat de salut del treballador no
comporta cap risc afegit al seu lloc de treball ni per ell ni per terceres persones. En tercer
lloc, detectar aquells treballadors especialment sensibles; és a dir, aquells treballadors
que per les seves característiques personals o estat biològic, siguin especialment
sensibles a determinats riscos derivats del treball per tal d’indicar les mesures de
protecció addicionals més convenients.
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La VSI s’ha de realitzar respectant el dret a la intimitat i dignitat de les persones i
guardant la confidencialitat de la informació relativa a la salut. El resultat de la VSI ha de
ser comunicat al treballador i mai podrà ser utilitzat amb finalitat discriminatòria, ni en
perjudici del treballador.
La VSI ha de ser voluntària, per tant, s’ha de realitzar amb el consentiment del
treballador, excepte en els següents supòsits: quan l’estat de salut pugui suposar un risc
per al propi treballador o per a terceres persones, quan l’examen de salut sigui
indispensable per a avaluar l’efecte de les condicions de treball sobre la salut de les
persones o bé quan hi hagi una disposició legal en relació a la protecció per a riscos
específics o activitat d’especial perillositat (Art 22.1 Llei Prevenció de Riscos Laborals
31/95).
La unitat de medicina del treball del servei de prevenció realitza la vigilància de la salut
planificada, segons els riscos laborals presents en els llocs de treball , així com la
vigilància de la salut no programada: inicial, al incorporar-se els treballadors a l’empresa,
per canvi de lloc de treball, desprès d’una absència perllongada al treball per motius de
salut, per reingrés a l’empresa i a demanda del treballador per motiu de salut.
a) Vigilància de la salut planificada

La VSI ha de ser proporcional als riscos laborals existents al lloc de treball, és per això
que es realitza seguint uns protocols que tenen com a referència els documents de la
Comissió de Salut Pública del “Consejo interterritorial del sistema nacional de Salud del
Ministerio de Sanidad y Consumo” i la normativa vigent, “Lley de Prevención de Riesgos
laborales 31/95”, “RD de los Servicios de Prevención” , “Real Decreto 818/2009, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores” i el RD 843/2011
por el que se establecen los criterios básicos para organizar los recursos para desarrollar
la actividad sanitaria de los servicios de prevención.
Hi ha definits deu protocols de vigilància de la salut:


Protecció front riscos físics: Soroll, Genèric respiratori i Asbestosi



Protecció front riscos químics: Genèric químic



Protecció front riscos biològics: Genèric biològic



Protecció front exigències físiques, psíquiques o sensorials: Manipulació manual de càrregues,
Càrrega postural estàtica, Moviments repetitius i Càrrega mental



Protecció front tasques específiques: Bàsic de seguretat, Seguretat crítica i Treball amb
pantalles de visualització de dades (PVD).

La revisió de les avaluacions de riscos realitzada aquests darrers anys pel servei de
prevenció ha comportat que es revisessin també els protocols de vigilància de la salut
aplicats a cadascun dels llocs de treball, així com la seva periodicitat. L’any 2014 es va
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eliminar l’equip de RX existent, i per tant, també els riscos que se’n derivaven, per la qual
cosa s’ha anul·lat l’aplicació del protocol de radiacions ionitzants, que es considerava
obligatori.
El protocol de seguretat crítica s’aplica a aquells treballadors que ocupen un lloc de
treball en el que l’estat de salut pugui incorporar riscos sobreafegits als de les pròpies
condicions de treball i aquest puguin suposar un perill afegit pel propi treballador o per a
terceres persones (conductors, operaris de manteniment, comandaments d’explotació,...)
tal i com queda reflectit en l’art 22 de la LPRL, i prèvia consulta als representants legals
dels treballadors en l’àmbit del comitè de seguretat i salut, s’ha considerat de caràcter
obligatori.
La periodicitat per aquest col·lectiu és cada 3 anys a les persones menors de 50 anys i
anualment pels majors de 50.
La resta de protocols són voluntaris i d’aplicació a tots els treballadors que ocupen llocs
de treball que no tenen el protocol de seguretat crítica. Sempre que és factible les
periodicitats del diferents protocols (soroll, asbestosi, genèric respiratori, genèric químic,
genèric biològic, manipulació manual de càrregues, càrrega postural estàtica, moviments
repetitius, càrrega mental i/o PVD) es miren de fer coincidir amb el de seguretat crítica de
manera que quan un treballador acudeix a fer l’examen de salut planificat se li apliquen
tots els protocols corresponents pel seu lloc de treball.
Per descomptat, a criteri mèdic, i en funció de les condicions e treball o de salut aquestes
periodicitats poden variar reduint-se els terminis entre una visita i un altre.
A la taula 11.1.3. es mostren els protocols de vigilància de la salut que s’estan aplicant en
el moment actual.
El contingut del protocols de vigilància de la salut, periodicitat i obligatorietat del mateix,
ha estat presentat al CSS i acceptat per part dels delegats de prevenció. La planificació
anual dels protocols de reconeixement mèdic que tenen assignats és posada en
coneixement del treballador, mitjançant una carta que s’envia al seu domicili, i del CSS
amb aquest pla anual d’activitats preventives (apartat 9 de l’índex). El servei de prevenció
amb la col·laboració dels comandaments dels centres de treball, coordinen la
programació i citacions dels treballadors, per fer efectiva la vigilància de la salut.
El contingut de l’examen de salut consisteix en l’actualització de la història clínic laboral
del treballador: coneixent els riscos als que està exposat en del seu lloc de treball,
antecedents de salut, causes dels absentismes, tant per contingències comuns com
laborals (accidents de treball i malalties professionals), qüestionari de salut específic de
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malalties i símptomes relacionats amb els riscos laborals, actualització d’hàbits. Cada
protocol de vigilància de la salut té determinades tant el tipus d’exploració física a realitzar
com les proves complementàries que s’han de dur a terme (analítica de sang i orina,
mesures antropomètriques, constants vitals, test visió, audiometria, espirometria,
electrocardiograma, radiologia,...).
Un cop realitzat l’examen de salut s’emet i es lliura un informe de salut al treballador, amb
la totalitat dels actes sanitaris realitzats, així com el dictamen mèdic.
Periòdicament són comunicats els dictàmens de la VSI al CSS i a la Direcció de personal
que fa extensiva als responsables dels treballadors per, si cal, aplicar, les accions
preventives necessàries.
Totes les dades referents a la salut dels treballadors s’enregistren en el sistema
d’informació corporatiu SAP, en un mòdul específic per a la vigilància de la salut (SAPEH&S), al que només tenen accés de consulta i modificació de dades, el personal sanitari
del servei de prevenció (metges i infermers del treball) i que compleix amb els
requeriments de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal) tal i com queda reflectit en el document: Documento de
Seguridad de TB: fichero de Salud laboral.
b) Vigilància de la salut individual no planificada:
b.1. Exàmens de salut de retorn al treball després d’absència per malaltia o
accident.
Són els exàmens de salut que es realitzen als treballadors una vegada comuniquen la
seva alta mèdica (per patologia comuna o laboral) en el supòsit de llarga absència al
treball (més de 30 dies). Aquesta vigilància de la salut té com a objectiu avaluar les
condicions de salut respecte a les condicions de treball i recomanar, si calen, mesures de
protecció addicionals (Art 37.3 RSP RD 37/1999).
El metge del treball, un cop realitzat el reconeixement mèdic de retorn, emetrà el
dictamen pertinent segons el ja esmentat.
b.2. Exàmens de salut inicials
Són els exàmens de salut que es realitzen als treballadors que l’ingressen a l’empresa.
El metge del treball, un cop realitzat el reconeixement mèdic emetrà el dictamen
corresponent.
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b.3. Exàmens de salut per canvi de lloc de treball
Són els exàmens de salut que es realitzen quan un treballador canvia de lloc de treball i
aquest canvi pot implicar noves exposicions o riscos per la salut. El metge del treball
avaluarà les necessitats de visita mèdica i, si ho creu necessari, realitzarà l’examen de
salut amb el protocol de vigilància de la salut corresponent al nou risc al que estarà
exposat el treballador. El metge del treball, un cop realitzat el reconeixement mèdic de
retorn, emetrà el dictamen pertinent segons el ja esmentat.
b.4. Exàmens de salut per trastorns de la salut
Són visites mèdiques que es realitzen a petició del treballador per motiu de salut, a petició
del responsable del treballador perquè ha detectat que aquest pot tenir un problema de
salut o a petició del metge del treball després d’emetre un dictamen d’Idoneïtat sanitari
laboral condicionada o en observació sanitari laboral. El metge del treball, un cop realitzat
el reconeixement mèdic de retorn, emetrà el dictamen pertinent segons el ja esmentat.
Vigilància col·lectiva de la salut
Les dades de la vigilància individual de la salut dels treballadors i de les avaluacions de
riscos son analitzades amb criteris epidemiològics amb l’objectiu de detectar possibles
relacions entre l’exposició i trastorns de la salut. Per que, a partir de les seves
conclusions,

s’adoptin les mesures preventives orientades a millorar les condicions i

ambient del treball (Art. 37.3.f del RSP).
El programa de vigilància de la salut te els mecanismes necessaris de detecció de
malalties professionals i infeccioses que puguin posar a risc a altres treballadors. En
qualsevol dels dos casos es duent a terme les accions sanitàries necessàries de cribratge
i control del problema.

5.10. Protecció de la maternitat i dels treballadors amb especial sensibilitat
Treballadors especialment sensibles
La Llei de PRL 31/1995 en el seu article 26 especifica que cal garantir, de manera
específica, la protecció dels treballadors que, per les seves pròpies característiques
personals de salut (inclús aquells que tenen reconeguda la situació de discapacitat física,
psíquica o sensorial), són especialment sensibles als riscos derivats del treball. En aquest
sentit, cal tenir en compte el nombre de treballadors que són especialment sensibles
alhora de realitzar l’avaluació de riscos, i en funció d’aquests, caldrà adoptar les mesures
preventives addicionals per a la seva protecció. Els treballadors especialment sensibles,
normalment, s’identifiquen en el marc de la vigilància de la salut individual, tan en el cas
dels planificats com no planificats.
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El metge del treball, un cop realitzat l’examen de salut del treballador i revisada
l’avaluació de riscos del seu lloc de treball, si procedeix, fa les recomanacions preventives
que corresponguin, per tal d’adoptar mesures addicionals de protecció en el seu lloc de
treball.
El resultat de l’avaluació mèdica del treballador es remet a l‘interessat en un informe, al
departament del treballador i al de gestió de personal en format electrònic amb les
recomanacions preventives que siguin adients.
Protecció de la maternitat (P656)
L’embaràs i la lactància natural són una etapa de salut i vitalitat i no de malaltia, la
majoria de dones poden treballar al llarg del seu embaràs i incorporar-se de nou al seu
lloc passat el període de lactància. Tot i així, en determinats llocs de treball poden existir
riscos (substàncies perilloses, riscos biològics, sobreesforços, soroll, vibracions,...) que
poden suposar un risc per a les dones gestants per elles mateixes (risc d’avortament, risc
de part prematur, malalties de l’embaràs), pel fetus o el recent nascut (anomalies
estructurals o funcionals, mort fetal o perinatal i alteracions del creixement).
Cal identificar els riscos per l’embaràs i lactància als diferents llocs de treball de
l’empresa, per tal que aquests es puguin prevenir.
Els riscos laborals per l’embaràs que el servei de prevenció te en consideració, segons la
OIT i la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) es poden observar a la
taula 11.1.4.
En el cas de las treballadores de TB només cal tenir en consideració les exigències i
físiques i posturals derivades de la conducció i les biològiques del personal sanitari. No
obstant, el servei de prevenció durant el procés de l’avaluació de riscos dels llocs de
treball hauran d’identificar els possibles riscos per a l’embaràs o lactància amb l’objectiu
d’establir una relació dels llocs de treball sense risc (Taula 11.1.5). .
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Identificar els
riscos

No hi ha risc per
embaràs o
lactància

Si hi ha risc

Establir la relació
de llocs de treball
sense risc

Eliminar els riscos

Establir mesures
preventives

Les dones en estat de gestació que considerin que poden estar potencialment exposades
a riscos en el seu lloc de treball han de comunicar el seu estat al metge del treball del
servei de prevenció, per tal que pugui posar en marxa el protocol existent per protegir la
seva salut.
Caldrà fer un examen de salut per iniciar les accions pertinents i si es determina que en el
lloc de treball de la dona gestant persisteix risc per l’embaràs o lactància, un cop
establertes les mesures preventives, el metge del treball faré l’oportú dictamen i el
notificarà a la treballadora, al departament de gestió de personal i al responsable del
departament de la treballadora (Procediment P656).

5.11. Investigació dels accidents de treball i malalties professionals
Procés
En compliment de l’article 16 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, cal
investigar tots els accidents de treball, per tal de determinar les causes que els han
provocat i adoptar mesures per evitar la seva repetició.
Una vegada el/la treballador ha estat oportunament atès/a, el CAS emet l’informe
administratiu de l’assistència i, via correu electrònic, l’envia amb la informació pertinent a
la unitat de gestió a la qual pertany el/la treballador/a accidentat/da, i al Servei de
Prevenció.
El responsable del treballador o la persona designada per ell, és l’encarregat d’investigar i
recollir totes les dades relacionades amb l’accident (exclosos els accidents “in itínere").
Tots els accidents han de disposar d'una investigació que s’ha de dur a terme per la
pròpia unitat de treball.
El Servei de prevenció realitzarà la investigació de tots els accidents de treball en base a
les dades obtingudes del document de declaració d’accident de treball del treballador
accidentat i del document d’assistència i declaració d’accident de treball complimentat pel
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responsable. Valorades aquestes dades, si cal, es complementaran amb les entrevistes
que el tècnic de prevenció consideri adients.
Cal fer una investigació especialitzada en cas que:


Les lesions del/s treballador/s siguin greus.



Hi hagi dues o més persones lesionades.



Incidents o accidents lleus que potencialment poguessin haver estat greus o molt
greus.



Tingui característiques d’especial rellevància pel servei de prevenció o pel
responsable del treballador.

La investigació es realitzarà visitant el lloc de l’accident, amb la col·laboració del
responsable i, si és possible, juntament amb la persona accidentada.
La investigació d’accidents té per objectius:


Esbrinar les causes del mateix per tal de poder establir, si cal, més mesures correctores o
preventives, evitant així que puguin produir-se nous accidents de treball amb les mateixes
característiques.



Assignar responsables per adoptar les noves mesures correctores o preventives i concretar els
terminis per la seva execució.

En totes les investigacions dutes a terme pel servei de prevenció, es notificarà als
delegats de prevenció el dia, l’hora i el lloc que el tècnic realitzarà la investigació. Es
revisarà l’avaluació de riscos del lloc de treball i la formació preventiva de la persona
accidentada, per tal de determinar si hi ha riscos no avaluats que hagin pogut causar
l’accident o si cal afegir alguna mesura de protecció addicional.
El Servei de prevenció informarà a les reunions ordinàries o monogràfiques del CSS de
les dades d’accidents i dels resultats de les investigacions realitzades durant el període a
tractar.
El Servei de prevenció notificarà, via internet (CONTA), l‘ accident de treball al
Departament d’Empresa i Ocupació en un termini no superior als cinc dies comunicat
oficial d’accident de treball (72 h en cas d’accident greu).
El procediment “P039 Lesions per accident de treball: Assistència, investigació i
notificació” té per objecte garantir l’assistència sanitària i sistematitzar la notificació,
investigació i determinació de les causes de les lesions del personal de TB produïdes per
accidents de treball, per tal de portar a terme les accions preventives necessàries, si cal,
amb l’objectiu d’evitar noves lesions.
El Servei de Prevenció ha de proporcionar els primers auxilis i l’atenció d’urgència als
treballadors víctimes d’accidents o de trastorns de la salut en el lloc de treball (Art 37.3.h
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RD 39/1997 del RSP). És per això que a totes les dependències de treball de TMB hi ha
farmacioles distribuïdes amb criteri d’espai i personal que hi treballa. El contingut de les
farmacioles és el que recomana l’article 10 i annex VI del RD 486/1997 de llocs de treball.
Totes les farmacioles tenen relació del material que incorporen, així com informació de
què cal fer en cas que es produeixi un accident de treball i on cal dirigir-se per ser atès.
En els centres de treball de més de 50 treballadors hi ha locals de primers auxilis i
socorristes voluntaris que han rebut la formació pertinent -tant inicial com de reciclatge- i
garanteixen l’assistència de primers auxilis als companys de treball i l’ús de
desfibril·ladors.
Les accions a seguir quan un treballador que ha sofert un accident de treball difereixen
segons aquest hagi estat en el centre de treball, en desplaçament durant la jornada
laboral o en desplaçament del seu domicili al treball (accident “in itinire”).
a) Accident en el centre de treball o en desplaçament o en ruta durant la jornada
laboral
Davant un accident de treball al centre de treball, el/la treballador/a accidentat/da posa en
coneixement del seu responsable els fets; és aquest qui investiga inicialment l’accident i
complimenta el document “Assistència i declaració d’accident de treball” disponible a
Intranet/servei al teu abast/formularis (veure registres M007) amb la finalitat de garantir
l’assistència sanitària i el seu trasllat amb el mitjà més adient. Aquest document conté les
dades bàsiques en relació a l’incident: el nom del treballador accidentat, el dia, l'hora i
com va succeir, si s’han establert mesures preventives i si, per la seva gravetat, s’ha
avisat o no als Delegats de Prevenció.
En cas de requerir assistència sanitària, el treballador (acompanyant si cal) es dirigeix als
centres de referència indicats al P039. En cas que calgués notificar la seva incapacitat
temporal (baixa), el treballador s’ha de presentar-se al Centre assistencial de Sagrera
(CAS), amb l’informe sanitari del centre extern, en un termini màxim de 24 hores.
Tota persona que hagi sofert lesions derivades d’accident de treball ha de complimentar
la de “Declaració d’accident de treball (veure registres M007)”, especificant totes las
dades en relació a l’accident i donant la seva versió del mateix (descripció, que va passar
, etc.).
b) Accident “in itínere”
El treballador/a ha de dirigir-se al centre sanitari públic d’urgències més proper al lloc de
l’accident i posar els fets en coneixement del seu responsable. La persona accidentada
ha de sol·licitar l’informe assistencial emès pel centre hospitalari, en el que haurà de
constar la data i l’hora d’assistència, per tal de justificar les dades bàsiques de l’accident.
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Posteriorment es dirigirà al CAS

on prèvia presentació de l’informe assistencial i la

complementació per part del treballador/a de la declaració d’accident “in itínere”, es podrà
formalitzar la notificació de l’accident de treball (sempre que siguin pertinents les
circumstàncies de l’accident –hora, ruta, servei, etc.-). En els casos greus o de manca de
mobilitat, el treballador/a o un familiar seu, ha de posar-se en contacte telefònic amb el
CAS.
Dades:
Trimestralment s’edita un informe “EPIABSENT” amb les taxes més significatives
relacionades amb les incapacitats temporals del personal. Incloem tres dels indicadors
que considerem més representatius, relacionats amb les lesions per AT.
Taxa de freqüència d’accidents de treball
La Taxa de freqüència és el nombre d’accidents de treball, amb baixa i sense baixa, ocorreguts en període,
respecte de les hores treballades en el mateix període, per un milió. Inclou els accidents “in itinere”.

És una mesura de freqüència i significa el nombre d’accidents de treball ocorreguts en un
període, per cada milió d’hores treballades.
Desprès d’una tendència favorable del període 2010-12, amb una reducció acumulada del 22,7%,
els anys 2013-14 la taxa va augmentar, en conjunt, 13 punts. El 2015, ha tornat a invertir-se la
tendència (gràfic 1).
Gràfic 1. Freqüència d’accidents de treball (Període 2012-15).

Taxa de gravetat d’incapacitat temporal
La taxa de gravetat correspon a les hores de treball perdudes per incapacitats temporals per contingència
laboral (accidents amb baixa en jornada, “in itinere i malalties professionals), respecte de les hores teòriques
a treballar en el mateix període, per cent. Per tant, mesura l’impacte de les baixes sobre el total del temps de
treball.
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La tendència de la gravetat anual es manté estable els darrers anys, amb una taxa per sota de
l’un, amb petites variacions. L’any 2012 es va produir un descens remarcable del 25% respecte el
2011, però posteriorment, en el 2013-14, aquesta taxa va evolucionar a l’ascens, amb un
increment acumulat del 16,9% respecte l’any 2012. El 2015, en canvi, la taxa ha tornat a baixar
un 13,3%, respecte l’any anterior (gràfic 2).
Gràfic 2. Taxa de Gravetat d’incapacitat temporal per contingències laborals (Període 2012-15).

Taxa d’Incidència d’incapacitat temporal per accidents de treball “in itínere”
La taxa d’incidència per accidents de treball “in itínere” és el nombre de noves IT per accidents de treball “in
itínere”, respecte del nombre de treballadors actius en el mateix període, per mil.

En el gràfic 3 podem observar que la tendència dels accidents de treball “in itínere” ha canviat,
després de la reducció del 7,9% el 2012, durant el 2013-4 s’ha produït un augment acumulat d’un
32,5%. El 2015 la tendència ha estat més favorable, amb la disminució d’un 30,6%.
Gràfic 3. Taxa d’Incidència per accidents de treball “in itínere” (Període 2012-15).
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5.12. Promoció de la salut
Facilitar l’accés dels treballadors, al llarg de la seva vida laboral, a activitats que
fonamentades amb la motivació, l’educació i la provisió de recursos, incrementin les
oportunitats per reduir la incidència de malalties i lesions principals que ens afecten, així
com el patiment que originen. En aquest sentit, des del Servei de Prevenció es realitzen
campanyes de protecció de la salut per prevenir malalties transmissibles (vacunació de la
grip, tètanus i Hepatitis A i B) així com programes de promoció de la salut per prevenir les
malalties evitables en la població tal i com recomana el Pla de Salut de Catalunya
(Obesitat, Tabaquisme, Malalties cardiovasculars Malalties mentals i càncer colo-rectal).

6. Seguiment de l’activitat preventiva
6.1. Programa anual d’activitats preventives (PAAP)
Per tal d’assegurar el procés continu de previsió de recursos i serveis necessaris per
aconseguir els objectius preventius determinats cada any, el servei de prevenció presenta
el pla específic de d’activitats preventives anuals segons l’ordre de prioritats establert,
permeten escollir la o les solucions òptimes entre moltes alternatives.
La finalitat és anar millorant el grau d’integració de la prevenció en els mecanismes
normals de funcionament de l’empresa per eliminar els possibles riscos laborals existents,
i per tant establir un procés continu de millora de les condicions de treball. A l’inici de
cada exercici es presentarà en reunió ordinària del Comitè de Seguretat una programació
d’activitats on constaran, com a mínim, les accions previstes en els àmbits de:


Reunions ordinàries del Comitè de Seguretat i Salut



Visites conjuntes de seguretat a centres de treball



Revisions d’avaluació de riscos



Realització de simulacres d’emergència



Accions formatives en matèria de PRL

El pla específic anual per l’any 2016 esta descrit en el punt 9 d’aquest document i es
distribuirà a totes les persones implicades en la seva execució.
6.2. Memòria anual d’activitats preventives
A la finalització de cada exercici, el Servei de Prevenció redacta una memòria segons el
criteris de la ordre TIN 2504/2010 on queden recollides les activitats realitzades en
matèria de prevenció de riscos. Aquesta memòria és entregada de forma oficial als
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membres del Comitè de Seguretat i Salut durant el primer trimestre del següent exercici.
Les memòries anuals estaran a disposició de les Autoritats Laborals i Sanitàries
competents.

6.3. Auditoria del sistema de prevenció
L’auditoria és un instrument de gestió que pretén reflectir una imatge fidel del sistema de
prevenció de riscos laborals de la empresa, valorant la seva eficàcia i detectant les
possibles deficiències que puguin donar lloc a incompliments de la normativa vigent, per
permetre l’adopció de decisions dirigides al seu perfeccionament i millora.
Té com a objectius:


Comprovar com s’ha realitzat l’avaluació inicial i periòdica dels riscos, analitzar els seus
resultats i verificar-ho, en cas de dubte.



Comprovar quin tipus i planificació de les activitats preventives s’ajusta a allò disposat a la
normativa general, així com a la normativa sobre riscos específics que sigui d’aplicació,
considerant els resultats de l’avaluació.



Analitzar l’adequació entre els procediments i mitjans requerits per realitzar les activitats
preventives mencionades al paràgraf anterior, i els recursos de que disposa l’empresa, propis
o concertats, com estan organitzats o coordinats, si és el cas.



Valorar la integració de la prevenció en el sistema general de la empresa, tant al conjunt de les
seves activitats, com a tots els seus nivells jeràrquics.

Si com a resultat de l’auditoria no es detecten “no conformitats” amb els requisits legals
aplicables a l’empresa, l’equip auditor procedirà a emetre el corresponent Informe
d’Auditoria i registrarà la mateixa.
Si, pel contrari, es detecten no conformitats durant el procés d’auditoria, l’empresa
elaborarà un Pla d’Accions Correctores prenent com a base la Relació de “No
Conformitats”. Aquest Pla es remetrà al Cap Auditor que l’analitzarà i fixarà, de comú
acord amb l’empresa, una data per a la realització d’una visita de verificació.
La data de la visita es fixarà en funció dels terminis assenyalats per a executar les
Accions Correctores. Aquests terminis no poden posar en perill la fiabilitat dels resultats
de l’auditoria i, si la realització d’alguna acció correctora superés el termini admissible per
la visita de verificació, s’entendrà necessària una nova auditoria.
A la visita de verificació, l’auditor comprovarà la implantació de les accions correctores i
l’eficàcia de les mateixes, i si com a resultat s’estima que les no conformitats han estat
reparades, s’emetrà un nou informe de auditoria i es registrarà la mateixa.
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L’última auditoria legal s’ha realitzat l’any 2015. Està previst que es realitzi una nova
auditoria legal cada quatre anys.
A la figura 11.2.1. es pot comprovar el certificat de l’auditoria de l’any 2015.
7. Documentació i registres
7.1. Accidents de treball i malalties professionals
a) “Declaració accident de treball en centre” (figura 11.2.2.), document disponible
al Servei de prevenció a complimentar pel treballador que ha sofert lesions
derivades d’accident de treball.
b) “Document d’assistència i declaració d’accident de treball” (figura 11.2.3.),
document disponible a Intranet/servei al teu abast/formularis a complimentar pel
responsable del treballador que ha sofert lesions derivades d’accident de treball.
c) Declaració Oficial de l’Accident de treball “Comunicat d’Accident de treball amb
baixa mèdica” (CONTA) (figura 11.2.4) és el document que complimenta el
Servei de prevenció per a la comunicació a l’autoritat laboral (Departament
d’empresa i ocupació) de l’accident de treball.
d) Declaració d’Accident “in itínere” (figura 11.2.5)
És el document disponible al Servei de prevenció, que omple el mateix accidentat
indicant les circumstàncies de l’accident de treball ocorregut en el seu
desplaçament al treball o al seu domicili, per emplenar posteriorment el comunicat
oficial de l’accident.
e) Document “Investigació especialitzada” (figura 11.2.6)
És el document que complimenta el tècnic de prevenció com a resultat de la
investigació detallada de l’accident de treball.

7.2. Escrits dels treballadors o els seus representants
Qualsevol empleat pot fer servir l’imprès model 11268 “parte de comunicación”, o bé els
formulari de risc percebut disponible a la Intranet segons P631 (veure formularis tipus:
figura 11.2.7), per informar de qualsevol deficiència observada o aspectes diversos
relacionats amb la seguretat i la salut.
Tant els documents anteriors com els escrits enviats pels Delegats de Prevenció (figura
11.2.8) són gestionats pel Servei de Prevenció, donant un número d’entrada i fent la
pertinent distribució del mateix als responsables dels departaments afectats i als
membres del Comitè de Seguretat i Salut. Tots els escrits rebuts són tractats en reunions
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ordinàries del Comitè o en reunions de treball, per tal de donar resposta a la situació
plantejada pel remitent.
Quan els delegats de prevenció tenen constància de situacions relacionades amb la
seguretat i salut, que consideren mereixedores d’especial atenció, ja sigui per
notificacions directes dels treballadors (verbal o escrita) o derivat de visites a les diferents
instal·lacions; redacten un document descriptiu de la situació que és adreçat al Servei de
Prevenció.
El Servei de Prevenció, registrarà l’entrada del document i farà la seva distribució entre
els responsables dels departaments afectats i els membres representants de la direcció al
Comitè de Seguretat i Salut. Tots els escrits rebuts del delegats de prevenció són tractats
en reunions ordinàries del Comitè o en reunions de treball, per tal de donar resposta a la
situació plantejada.
7.3. Acreditació de la consulta i/o participació dels delegats de prevenció
La consulta als Delegats de Prevenció queda garantida per la seva activa participació a
les diverses activitats realitzades, programades o no, al calendari anual:
a) Reunions ordinàries del Comitè de Seguretat i Salut: la data de celebració d’aquestes
reunions es marca en un calendari anual. La convocatòria oficial es fa amb una antelació
mínima d’una setmana, acompanyada de l’ordre del dia previst, elaborat pel Servei de
Prevenció amb aportacions de totes les parts. Durant les reunions, els delegats de
prevenció reben mensualment informació sobre:

-

Accidents de treball i les seves investigacions

-

Vigilància de la salut i malalties professionals

-

Incidents de seguretat civil no industrial

-

Quadre de seguiment de temes en curs

-

Actualització de les avaluacions de riscos i actuacions de control

-

Programa d’activitats previstes el mes següent

-

Procediments i instruccions de seguretat en fase de revisió (previ a la
publicació al Llibre de Procediments)

-

Novetats previstes en instal·lacions i/o serveis.

b) Reunions monogràfiques o de treball: en aquestes reunions participen els
delegats de prevenció i els representants de l’empresa necessaris, en funció dels
temes a tractar. Les dates de celebració d’aquestes reunions es fixen
mensualment durant la sessió ordinària del Comitè de seguretat i Salut.
c) Visites conjuntes a centres de treball: L’ordre de les visites serà en funció de la
programació anual pactada en reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut.
Participen els responsables del centre a visitar, representants de la Direcció al
Comitè de seguretat i Salut, delegats de prevenció i tècnics del Servei de
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Prevenció. Una vegada finalitzada la visita es redacta un acta “in situ” que es
signada per tots els participants i de la que reben una còpia. Posteriorment, el
servei de Prevenció redacta un informe per facilitar el seguiment de les activitats
determinades a la visita.
d) Visites no programades a centres de treball. Hi ha dos tipus de visites oficials no
programades:
-

Sol·licitades oficialment pels delegats de prevenció, ja sigui per mitjà d’un
escrit, en reunió ordinària del CSS o en reunió de treball, amb l’objectiu
d’observar aspectes concrets i puntuals.

-

Convocats per la Direcció de l’empresa per visitar centres, dependències o
instal·lacions que han patit canvis substancials, així com resolucions
d’aspectes treballats al CSS amb anterioritat.

e) Simulacres d’emergència: Els delegats de prevenció participen com a observadors
a tots els simulacres d’emergència que es realitzen als centres de treball, fent
aportacions per la redacció de l’informe de resultats.
f)

Correspondència amb el Servei de Prevenció. El Servei de Prevenció gestiona i
registra totes les comunicacions escrites entre la Direcció de l’empresa i els
delegats de prevenció.

Els principals registres generats durant l’activitat descrita, són els recollits a les figures des de la
11.2.9. a la 11.2.14.

7.4. Llibre de visites de la inspecció de treball
El dipositari del llibre de visites de la inspecció de treball és el Servei d’Assessoria Jurídic
Laboral i Política Social. Es disposa d’un únic llibre comú per totes les instal·lacions de
Transports de Barcelona, SA.
En cas de citacions per part de la Inspecció de Treball o visites al nostres centres dels
Inspectors, el llibre de visites és aportat pel Director d’Assessoria Jurídic Laboral o la
persona per ell delegada. Una vegada fetes les pertinents anotacions per part de la
Autoritat Laboral, aquest mateix Servei és el responsable de fer les pertinents
informacions a l’estructura de l’Empresa.

8. Pla director pel període 2016_2021
8.1. Objectius generals del període i indicadors
La fita o missió es prevenir i eliminar els riscos laborals per reduir al mínim possible
l’aparició de lesions i les malalties professionals. Per avançar en l’assoliment d’aquest
objectiu final, periòdicament, cal dur a terme una revisió de la situació actual respecte la
desitjada i, a partir d’aquest anàlisi, plantejar nous objectius específics que permetin la
74
Pla Director de Prevenció 2016_2021

millora progressiva del sistema preventiu, de les condicions de treball i, en definitiva, el
nivell de protecció de la salut i seguretat.
Los bones pràctiques segons criteris ètics, de rigor científic i d’eficiència son els valors
que han d’estar presents en el procés que ens permeti assolir la missió proposada. A
partir d’aquests principis cal disposar de recursos, organització i estratègia que a través
de processos ens permeti assolir els resultats desitjats.
Els objectius proposats per aquest període s’orientaran cap als processos que hauran de
procurar la millora dels resultats. Sobre aquest principi es proposa assolir, al final del
període d’aquest pla els objectius següents:
Objectius i indicadors relacionats amb els processos:
 Aconseguir la assumpció de les funcions i responsabilitats de tota l’organització a
l’hora d’aplicar i fer complir la normativa de seguretat.
o

Prevalença de persones que no coneixen les seves funcions en PRL.

 Adequar el sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals a la norma OHSAS 18.001
o

Certificat OHSAS 18.001 per una entitat acreditada a 31/12/2021

 Disposar d’un sistema de informació amb registre i gestió documental que permeti
assegurar els canals de comunicació i informació amb els treballadors.
o

Prevalença de treballador que tenen accés, a través del sistema d’informació
PREVENCIÓ 2.0, a les consignes de prevenció previstes a l’avaluació de riscos,
instruccions i procediments de seguretat del seu lloc de treball.

 Introduir la vigilància dels comportaments segurs en el treball
o

Prevalença d’actes insegurs

 Reduir els riscos laborals físics i psicosocials
o

Prevalença de llocs de treball on s’han avaluat els factors de risc relacionats amb
la càrrega física

o

Prevalença de llocs de treball on s’han avaluat els factors de risc relacionats amb
l’organització del treball

Objectius relacionats amb els resultats:
 Reduir les lesions d’origen laboral
o

Incidència d’incapacitats temporals per contingència laboral

 Augmentar la percepció de salut i benestar en el treball
o

Prevalença de respostes favorables, durant l’anamnesi de la vigilància individual
de la salut, sobre percepció de l’estat de salut i benestar
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8.2. Avaluació dels resultats
Els PAAPs anuals inclouran, a més a més de les accions operatives, un altre conjunt
d’activitats estratègiques amb objectius operatius orientats als objectius general establerts
per aquest període.
A principi de cada exercici es definiran els valors de cada indicador i a final d’any es
revisarà el seu grau d’assoliment.
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9. Programa d’activitats preventives (PAAP) per a l’any 2016
9.1.- Activitats Estratègiques
9.1.1.- Orientades a processos
9.1.2.- Orientades a resultats

9.2.- Activitats Planificades
9.2.1.

Activitat ordinària del Comitè de Seguretat i Salut

9.2.2.

Avaluació de riscos

9.2.3.

Formació i informació

9.2.4.

Plans d’emergència i autoprotecció

9.2.5.

Procediments i instruccions de treball

9.2.6.

Coordinació d’Activitats Empresarials

9.2.7.

Certificació màquines i equips de treball

9.2.8.

Productes químics

9.2.9.

Equips de Protecció Individual

9.2.10. Vigilància de la salut
9.2.11. Treballadors especialment sensibles
9.2.12. Inspeccions de seguretat de centres de treball
9.2.13. Control i seguiment del Pla d’Activitats Preventives
9.2.14. Auditoria del sistema de prevenció

9.3.- Activitats No planificades
9.3.1.- Investigació d’accidents i incidents (P039)
9.3.2.- Reunions extraordinàries del Comitè de Seguretat i Salut
9.3.3.- Escrits Delegats de Prevenció
9.3.4.- Comunicats de risc percebut (P631)
9.3.5.- Sol·licituds de la Direcció
9.3.6.- Seguiment i control de les activitats d’empreses externes
9.3.7.- Accions formatives
9.3.8.- Atenció a l’Autoritat Laboral
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9.1.- Activitats estratègiques
9.1.1. Orientades a processos:


Disposar d’un informe de situació respecte la certificació OHSAS 18.001



Tenir el disseny, per part d’ATEC, del desenvolupament funcional del projecte de
revisió del sistema d’informació en PRL.



Preparar la gestió de les observacions preventives de seguretat.



Augmentar la prevalença de llocs de treball on s’han avaluat els factors de risc
relacionats amb la càrrega física.



Augmentar la prevalença de llocs de treball on s’han avaluat els factors de risc
relacionats amb l’organització del treball.

9.1.2. Orientades a resultats:


Reduir la incidència d’incapacitats temporals per contingència laboral.



Augmentar la prevalença de respostes favorables, durant l’anamnesi de la vigilància
individual de la salut, sobre percepció de l’estat de salut i benestar.

9.2. Activitats planificades
9.2.1. Activitat ordinària del Comitè de Seguretat i Salut
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la
consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos.
Està constituït per vuit representants de la direcció designats per les direccions generals de negoci
de Bus i Corporativa i vuit Delegats de Prevenció designats per i entre els membres del comitè
d’empresa. A les reunions hi assisteixen en qualitat d’assessors, els tècnics de prevenció del
Servei de Prevenció Mancomunat.
Segons el seu reglament intern de funcionament, el CSS es reunirà de forma ordinària
mensualment, preferiblement el darrer dimecres de cada mes, el que suposa un total de 12
reunions ordinàries.
També es preveu realitzar visites conjuntes mensuals de part de la representació del CSS als
centres de treball.
Comitè de Seguretat i Salut. Activitats previstes
Reunions ordinàries mensuals del CSS

Número actuacions
12
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Reunions monogràfiques, de treball i visites conjuntes

12

(1)

(1): Dies previstos per aquestes activitats. Veure el calendari al document 11.3.3.

Participants al CSS:


Representants de la Direcció: Miguel A. Fernández, Francesc González, Cristina Güell,
Joan Marí, Miquel Mira, Ferran Rodríguez, Antonio Varela, Fernando Olivar.



Representants dels Treballadors: Manuel Gallego, Joaquín Gil, Juan Jiménez, Jesús D.
Linares, J. José Muriana, José Mª Jimenez, José Mª Pubill, Urbano Blasco.

9.2.2. Avaluació de riscos
L’avaluació de riscos laborals és el procés dirigit a estimar la magnitud d’aquells riscos que no ha
estat possible evitar, obtenint així la informació necessària per adoptar les mesures de prevenció
apropiades.
El servei de prevenció ha estat el responsable de realitzar l’avaluació inicial de riscos laborals,
disposant actualment d’informes d’avaluació dels llocs de treball i dels centres de treball de
l’empresa.
Una vegada realitzada l’avaluació inicial de riscos de l’empresa, les activitats a desenvolupar en
aquest àmbit es centren al manteniment i actualització del mapa de riscos existents, així com a
realitzar les avaluacions de riscos de les noves instal·lacions o activitats que puguin aparèixer.
Durant el present any, les activitats previstes per manteniment de les diferents avaluacions de
riscos són les següents:
o

Mantenir actualitzada la matriu de correspondència entre avaluacions de riscos i llocs de
treball (funcions).

o

Revisar i actualitzar, en cas necessari, les avaluacions de riscos del llocs de treball
següents:


Direcció general de TMB



Direcció Xarxa Bus



Àrea de Persones Bus i Serveis Centrals.



Àrea Operativa Bus



Àrea Tècnica Bus



Direcció Tecnologia.



Direcció d’administració i finances.



Direcció corporativa de RRHH.



Àrea de Client.



Direcció de màrqueting.



Direcció de control de gestió i negoci internacional.



Direcció d’assessoria jurídica.
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o

Revisar i actualitzar, en cas necessari, l’avaluació de riscos estructurals dels centres de
treball següents:


Vestuari Horta.



Triangle Ferroviari (CRO).



Triangle Ferroviari: 1ª, 2ª i 3ª planta i la coberta.



Centre de Control d’Accessos Bus.

Algun altre centre, si s’estima necessari, en funció dels resultats de les visites conjuntes i
les inspeccions realitzades (veure apartats 9.2.2 i 9.2.12).
o

Dins de les avaluacions de riscos, fer la vigilància higiènica dels riscos següents:


Temperatura (exposició al fred) als quatre CONs de TB:



Soroll (vehicles afectats per FRP’s) i posterior valoració a l’espai de conducció.



Mesures de condicions ambientals a Can Boixeres I i II, Vestuari Horta, CRO (Triangle
Ferroviari), Control d’Accessos a centres de treball de Bus.

o

Estudi ergonòmic de les principals activitats de manteniment, especialment de Material
Mòbil.

o

Actualització de l’avaluació de riscos psicosocials en el personal de conducció de linea.

o

Implantació per part de la direcció de la xarxa bus, de la normativa ADR per descàrrega de
combustible.

o

Actualització dels documents d’avaluació ATEX dels centres de treball:


Els quatre CONs,



Sagrera (Estivill i Hondures),



Santa Eulàlia,



Can Boixeres,



Miramar



Zona Franca-II.

9.2.3. Formació
La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals reconeix la formació preventiva com a part del dret
dels treballadors a la protecció eficaç en l'àmbit de seguretat i salut en el treball.
L'actitud personal de cada treballador davant la prevenció de riscos laborals és fonamental i
només coneixent bé els riscos, comprenent les mesures preventives per eliminar-los o controlarlos i assumint la seva part de responsabilitat preventiva en l'organització, és possible obtenir un
comportament apropiat i uns resultats tangibles.
Els coneixements adquirits pels treballadors en prevenció seran orientats a detectar, anticipar,
avaluar i controlar els diferents riscos resultants de les seves activitats o d'altres, per contribuir a la
eliminació o bon control dels riscos als que estan exposats.
Per totes aquestes raons, és necessari que cada any sigui elaborat un pla de formació en matèria
preventiva, que estarà integrat al Pla de Formació anual de l’empresa.
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S’annexa la relació d’activitats formatives en matèria de PRL previstes en el Pla de Formació de
2016 (Document 11.3.4).
Les principals activitats previstes per millorar la gestió de la formació en prevenció i l’abast de les
accions formatives:


Manteniment i/o actualització dels documents relatius a accions formatives:
o

Catàleg de cursos PRL

o

Matriu de correspondència entre llocs de treball i formació PRL

o

Fitxes descriptives de les accions formatives

o

Mòduls de formació PRL



Revisió i/o actualització de documents al web del Servei de PRL.



Elaboració de fitxes informatives de riscos per a centres i tots els grans col·lectius de TB.

9.2.4. Plans d’emergència i autoprotecció
Cal tenir identificats els possibles incidents com a conseqüència de condicions anormals
d’operació, així com potencials accidents i situacions d’emergència. Per aquest motiu, cada centre
de treball disposa d’un pla d'autoprotecció que recopila documentalment el conjunt de mesures de
prevenció i protecció previstes i/o implantades, així com la seqüència d'actuacions a realitzar
davant l'aparició d'un sinistre.
Per manteniment dels Plans d’emergència i Autoprotecció es realitzaran les activitats següents:


Revisar i actualitzar, conjuntament amb els directors dels PAUs, els plans d’autoprotecció
següents:





o

Zona Franca II

o

Miramar

o

CON Triangle

o

CON Horta

Coordinar la realització del simulacres d’evacuació següents:
o

Zona Franca II

o

Miramar

o

Can Boixeres

o

CON Triangle

o

CON Horta

Sessions de formació pels integrants dels equips d’intervenció en cas d’emergència, segons
previsió inclosa a l’annex “pla de formació 2016”. Aquesta formació inclourà un apartat
específic sobre funcions i responsabilitats dels Equips d’Intervenció.
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9.2.5. Procediments i instruccions de treball
Per eliminar o reduir els actes insegurs, han estat desenvolupats una sèrie de procediments i
instruccions on queden recollides les mesures de seguretat a aplicar a les activitats realitzades a
les instal·lacions de TB.
Els procediments relacionats amb la seguretat i salut en el treball es poden consultar a la Intranet
corporativa, a través del Llibre de Procediments que és el recull de la descripció d’activitats que es
realitzen a l’empresa i que, per la seva naturalesa, cal documentar.
Després de la publicació oficial d’un nou procediment o de la versió revisada d’un procediment
existent, es realitzaran les accions informatives necessàries per la seva difusió entre el personal
afectat.
Durant aquest any, el servei de prevenció ha previst la redacció de nous procediments amb
l’objectiu de que siguin incorporats al Llibre oficial. També està prevista la revisió i actualització,
d’acord amb els delegats de prevenció, dels procediments que es considerin prioritaris.
Les principals accions previstes són les següents:
o

Redactar les directrius, els procediments i/o instruccions següents:
o

Realització, gestió i manteniment de les Avaluació de riscos de llocs i centres de treball.

o

Procediment de Formació i informació en matèria de PRL

o

Procediments de gestió CAE (RD171/2004 i RD1627/1997)

o

Gestió, implantació i manteniment dels Plans d’Autoprotecció dels centres de treball.

o

Inspeccions de centres de treball. Incorporar les observacions comportamentals.

o

Procediment de gestió d’Equips de Treball. Criteris preventius per l’adquisició i posada en
marxa dels equips de treball. Indicació explícita que la documentació de l’equip estarà a
disposició dels treballadors.

o

Gestió de Productes químics. Inclou compra i revisió-actualització periòdica de les FDS.

o

Procediments – instruccions per activitats de soldadura.

o

Procediments – instruccions per activitats a espais confinats.

o

Procediment – instruccions per consignació d’equips i/o instal·lacions.

o

Revisió del P666 i implantació de forma efectiva (integració de la prevenció en processos
de canvi).

o

Elaborar procediments de treball per garantir la seguretat a les operacions de descàrrega
de productes combustibles (aplicació normativa ADR en descàrregues de gasoil).

o

Realització de Visites conjuntes amb els DDP’s.

o

Procediments per treballs amb riscos especials.

o

Redactar nova versió del procediment P120 RILABEX (riscos generals i normes bàsiques
de seguretat a les instal·lacions de TB).

o

Millora del sistema de difusió de procediments i instruccions de treball entre els
treballadors (documents de nova creació i modificacions dels existents).
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9.2.6. Coordinació d’Activitats Empresarials
Sistema de control documental per empreses externes
Quan una empresa externa desenvolupa activitats a les instal·lacions de TB, cal establir els
mecanismes necessaris per coordinar totes les activitats que poden coincidir en temps i espai, de
forma que es puguin desenvolupar amb garanties de seguretat i salut pels treballadors.
En aquest moments, es disposa de dos marcs normatius que fixen els requisits legals de la
coordinació d’activitats empresarials:
o

RD 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials (CAE)

o

RD 1627/97 de seguretat i salut en obres de construcció

Com a sistema de suport per donar compliment als requisits del RD 171/2004 i assolir els objectius
principals de la CAE, disposem de l’aplicació CONTROLAR de Achilles.
Per activar aquest sistema, els sol·licitants de la contractació, quan realitzin la petició per SAP,
identificaran de manera inequívoca si la contractació d’aquest servei implica la presència de
personal extern a les instal·lacions de TB, fet que requerirà el control d’aquesta empresa i del seu
personal.
El Servei de Prevenció, revisarà les peticions amb desplaçament de personal extern i assignarà un
nivell de risc o d’exigència en funció de les activitats a realitzar. Aquesta tasca i l’atenció a les
possibles incidències suposa una dedicació aproximada de 40 hores mensuals per les
contractacions de TB.
Una vegada identificada la necessitat de controlar, la sol·licitud de comanda continuarà el procés
normal de tramitació i autorització.
Finalitzat el procés d’adjudicació i autorització i emesa la comanda o contracte a l’empresa
adjudicatària es comunica al mateix temps l’inici de l’aplicació del CAE, a Achilles-CONTROLAR i
a l’empresa adjudicatària.
El mòdul CONTROLAR també disposa d’una biblioteca que permet descarregar informació i
documents necessaris (procediments, consignes d’autoprotecció, formats d’actes de reunió, etc.).
El contingut d’aquesta biblioteca és gestionat i actualitzat mensualment pel Servei de Prevenció.
Servei de coordinació de seguretat i salut en obres de construcció
Per donar compliment als requeriments del RD 1627/97, a més de l’activitat pròpia del servei de
prevenció i per reforçar aquesta activitat preventiva, s’ha procedit a una subcontractació parcial
d’activitats per la coordinació de seguretat i salut per obres de construcció que actualment està
contractat amb Capresa, fins el mes de maig de 2018.

83
Pla Director de Prevenció 2016_2021

Per realitzar un control del servei contractat, es realitzarà una reunió trimestral de seguiment amb
el Servei de Prevenció. Durant aquestes reunions (n=4) Capresa lliurarà un informe resum de les
activitats realitzades per la coordinació de seguretat o per la supervisió de les diferents obres o
treballs assignats.
Durant aquest anys es revisaran alguns dels criteris establerts per la prestació dels servei segons
el tipus d’activitat:


Ratis de dedicació dels tècnics i coordinadors



Número de reunions CAE de seguiment



Número de visites a la zona d’obres



Contingut mínim de les actes de visita

Reunions de coordinació d’activitats
Per donar compliment als requeriments del RD 171/2004, a més de les activitats indicades
anteriorment, es realitzaran reunions de coordinació amb els proveïdors de cada Àrea, Servei o
Unitat que desplacin personal a instal·lacions de TMB per realitzar activitats. Es podran trobar els
següents casos:
o

Reunions inicials de coordinació amb nous proveïdors o per noves activitats. Se celebrarà
una reunió prèvia a l’inici de les activitats contractades.

o

Reunions periòdiques de coordinació amb l’objectiu de mantenir actualitzats els requisits
de coordinació d’activitats empresarials:


Es mantindrà com a mínim una reunió trimestral de coordinació amb cada
proveïdor contractat i que tinguin presència habitual de persones per tasques
d’obres o de manteniment a instal·lacions de TMB.



Per aquelles contractacions amb presència puntual de treballadors externs o
sense riscos especials, es mantindrà com a mínim, una reunió anual de
coordinació.

o

També es podran convocar reunions de coordinació addicionals si alguna de les parts ho
considera necessari.

A aquestes reunions assistiran, com a mínim, representants de l’empresa externa (responsables i
interlocutors per temes de prevenció) i el responsable de seguiment de l’activitat contractada
designat per TMB. En tots els casos, s’aixecarà i se signarà acta de la reunió.
9.2.7. Certificació màquines i equips de treball
Per garantir que el parc de maquinària reuneix les condicions de seguretat exigides per la
normativa vigent, el servei de prevenció s’ha reforçat amb una subcontractació parcial d’activitats
per inspeccionar periòdicament la maquinària. Aquest servei de certificació de maquinària i les

84
Pla Director de Prevenció 2016_2021

revisions pel manteniment d’aquesta certificació, actualment el duu a terme Capresa, fins el 31 de
gener de 2020. El Servei de prevenció de CAPRESA realitzarà les visites necessàries a cada taller
per tal de controlar l’estat de la certificació de cada equip de treball, elaborant un informe específic
per cada equip de treball, on indicarà el seu estat d’adequació a les disposicions del RD 1215/97.
En cas de no conformitat, caldrà gestionar les accions necessàries per adequació de l’equip.
Després de realitzar les modificacions indicades, se sol·licitarà una nova revisió de l’equip per
aconseguir el certificat de conformitat.
En cas de compra de nous equips de treball, modificació dels existents, construcció d'equips
propis o utillatges (grups de treball) i canvis de centre de treball o trasllat de maquinària, s'haurà de
passar de nou pel procés de certificació. En tot cas, es farà una revisió dels equips cada 18
mesos.
Per controlar el servei contractat, es realitzarà una reunió cada dos mesos de seguiment amb el
Servei de Prevenció. Durant aquestes reunions (n=6), l’empresa adjudicatària del servei lliurarà un
informe amb les dades actualitzades de l’estat d’adequació per cada taller o centre de treball.
9.2.8. Productes químics
Per garantir un control eficient dels diferents productes químics, tot producte adquirit, tant els
codificats, com els no codificats, estan subjectes al tràmit de validació de la seva fitxa de dades de
seguretat (FDS) i seran alliberats per l’especialista en la matèria que serà un tècnic del Servei de
Prevenció.
Tots els materials adquirits tenen assignats plans de control per a la seva verificació, de manera
que aquest protocol de verificació no permetria que s’adquirís cap producte, la fitxa del qual no
hagués estat actualitzada i validada pel servei de prevenció de riscos laborals.
Existirà un inventari actualitzat dels agents químics utilitzats a l’empresa, on es farà referència al
seu codi de magatzem. Aquest inventari figurarà en el Servei de prevenció, acompanyat d’un
exemplar de les fitxes de dades de seguretat de cada producte codificat.
Cal descartar l’existència de productes cancerígens o químics amb grau de toxicitat alta (Ni, Cd,
PB, bacteris,...); i en cas que no sigui així, identificar els centres de treball ens els que s’utilitzen
per identificar posteriorment a les avaluacions de riscos dels llocs de treball, així com treballadors
exposats, per fer-ne els controls biològics pertinents.
De la mateixa forma, a cada centre de treball existirà un inventari del productes químics que es fan
servir, acompanyat de les seves FDS i que estaran a disposició dels usuaris dels productes.
La dedicació estimada del servei de prevenció per actuar com a especialista durant el procés
d’adquisició de productes químics i per mantenir actualitzat l’inventari d’agents químics i de FDS
de TB, és d’unes cinc hores mensuals.
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9.2.9. Equips de Protecció Individual
Un Equip de Protecció Individual (EPI), és qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel
treballador per protegir-se d’un o varis riscos que pugui amenaçar la seva seguretat o salut.
Els EPI’s s’utilitzaran quan els riscos no s’hagin evitat o limitat suficientment, adoptant mitjans
tècnics de protecció col·lectiva o mesures tecnològiques i d’organització del treball.
L’adquisició dels EPI’s es fa des del Magatzem Central de Boixeres segons el procediment
habitual de compra, prèvia consulta, supervisió i/o acceptació per part del Servei de Prevenció de
Riscos Laborals.
Una vegada es compra el producte i s’incorpora al circuit d’aprovisionaments, passa a formar part
del catàleg d’EPI’s que es pot consultar a través d’Intranet, tant al portal de Prevenció i Salut, com
des de la pàgina web del Magatzem Central.
El catàleg d’EPIs és bàsicament un resum de la informació reglamentària i pràctica de cada marca
i model d’equip, segons zona del cos a protegir. Al catàleg és possible consultar la informació
facilitada pel fabricant/distribuïdor, així com una fitxa individual que conté els consells preventius
d’ús, elaborats pel Servei de Prevenció (Normes d’utilització, renovació, manteniment i eliminació
de l’equip).
Durant aquest any, les activitats previstes en aquest àmbit seran:


Mantenir actualitzat el catàleg d’EPI’s, que consta actualment de 93 equips amb 186 fitxes.



Definir els EPI’s a utilitzar per les operacions més habituals de:
o

Manteniment Material Mòbil

o

Tallers centrals.

o

Manteniment d’infraestructures

o

AIR.

9.2.10. Vigilància de la salut
Durant aquest any, el Servei de Prevenció ha previst 2.362 exàmens de salut planificats (veure
detall planificació al Document 11.3.5).
Les visites es realitzaran a les unitats bàsiques de salut de Sagrera, Santa Eulàlia, Horta i Zona
Franca 2.
Vigilància de la Salut
Programació T.B. 2016
Mes

Visites

Mes

Visites
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Gener

152

Juliol

180

Febrer

250

Agost

90

Març

250

Setembre

180

Abril

250

Octubre

230

Maig

250

Novembre

210

Juny

220

Desembre

100

TOTAL

2.362

9.2.11. Treballadors especialment sensibles
El Servei de Prevenció realitzarà tots els exàmens de salut a requeriment de treballadors
especialment sensibles, així com a les treballadores en estat de gestació i/o lactància, a demanda
d’elles mateixes o bé dels seus responsables. Cal destacar que la planificació de la vigilància de la
salut dels treballadors especialment sensibles es realitza amb periodicitat anual o inferior. Es
preveu realitzar unes 170 visites a treballadors especialment sensibles.
Revisió de l’adequació del lloc que ocupen les persones especialment sensibles:
9.2.12. Inspeccions de seguretat de centres de treball
Les inspeccions de seguretat són actuacions periòdiques que realitza el Servei de Prevenció per
control de les condicions de treball. Aquesta actuació servirà per:
o

Verificar l’execució de les activitats per control dels riscos existents (condicions
estructurals, màquines i equips, EPI’s, productes químics, procediments de treball, etc.)

o

Verificar els aspectes relacionats amb la implantació i manteniment dels Plans
d’Autoprotecció del centre de treball.

o

Identificar nous riscos o noves necessitats.

o

Mantenir actualitzades les avaluacions de riscos estructurals dels centres de treball.

El Servei de Prevenció realitzarà una inspecció anual a cada centre de treball, redactant un
informe on quedaran recollides les desviacions detectades, així com les mesures preventives
recomanades per corregir-les.
Els centres de treball planificats són els següents:
o

Santa Eulàlia: oficines

o

Sagrada Família: Espai Gaudí i Punt d’Atenció Digital
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o

Servei de Prevenció (HO, SA, SE, ZF-II)

o

Dependències del CST (Sagrera–Triangle)

o

Zona Franca II i Zepi

o

Can Boixeres I, II i Magatzem

o

CON Horta

o

CON Zona Franca

o

CON Ponent

o

CON Triangle

o

Vestuari Horta

o

Control d’Accessos TB: Diversos centres

o

CRO (Triangle Ferroviari)

o

Triangle Ferroviari: 1ª, 2ª i 3ª planta i coberta

Si s’observen canvis substancials en aquestes inspeccions de seguretat, es revisarà i
s’actualitzarà l’avaluació de riscos del centre, incloent-los (veure apartat 9.2.2).
9.2.13. Control i seguiment del Pla d’Activitats Preventives
Amb l’objecte de realitzar el control i seguiment de les activitats preventives, tant de les incloses al
Pla Anual, com de les derivades de la gestió i del control operacional de riscos, es programaran
una sèrie de reunions de treball dels tècnics del Servei de Prevenció amb els responsables dels
diferents Serveis, Unitats o Departaments.
Les reunions previstes són les següents:
o

Àrea de Control de Gestió i Negoci Internacional (2 reunions anuals).

o

Àrea d’Administració i Finances (2 reunions anuals).

o

Àrea de Recursos Humans Corporatius (2 reunions anuals).

o

Àrea de Tecnologia (2 reunions anuals).

o

Àrea de Client (2 reunions anuals).

o

Àrea Comercial i de Màrqueting (2 reunions anuals).

o

Àrea d’Assessoria Jurídica (2 reunions anuals).

o

Àrea de Persones de Bus i Serveis Centrals (2 reunions anuals).

o

Àrea Operacions Bus (mensuals).

o

Àrea Tècnica Bus (mensuals).

Durant aquest any, també caldrà desenvolupar un sistema per realitzar el seguiment i control de la
planificació d’activitats preventives derivades de la totalitat de les fonts d'identificació de riscos
(estudis específics, simulacres, visites de seguretat, investigació d’accidents, document contra
explosions...). De cada acció cal indicar termini, responsable, estat i cost per tal de fer una gestió
eficaç.
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L’objectiu és disposar d'una única planificació de l'activitat preventiva en què incloguin la totalitat
de les accions a emprendre derivades de les diferents fonts d'identificació de riscos, (informes
higiènics, investigacions d'accidents, resultats de les anàlisis de la salut dels treballadors, etc.,) per
a cada un dels centres de treball de l'empresa i un control informàtic del seguiment de la seva
implantació.
Durant el darrer trimestre de l’exercici, el Servei de Prevenció, en col·laboració amb les diferents
Àrees, elaborarà el pla anual d’activitats preventives de l’any següent.
9.2.14. Auditoria del sistema de prevenció
Una auditoria és un instrument per l’avaluació sistemàtica i documentada de la fiabilitat, efectivitat i
eficàcia del sistema de gestió per la prevenció de riscos laborals. Les auditories també valoraran si
el sistema és adient per assolir les polítiques i objectius de la companyia en matèria preventiva. A
TB es poden realitzar auditories internes i les auditories legals obligatòries, segons RD 39/97.
Auditoria legal del sistema de gestió de la prevenció
La darrera auditoria legal es va realitzar al novembre de 2015, per aquest motiu, no es preveu
realitzar cap auditoria aquest any. La propera auditoria legal dels sistema de gestió de la prevenció
està prevista durant el mes de novembre de 2019.
Auditoria interna del sistema de gestió de la prevenció
El Servei de prevenció realitzarà auditories internes a diferents Serveis i Unitats de les diferents
Àrees, per comprovar el grau d’implantació del sistema de gestió de PRL.
Durant el darrer trimestre de l’any, també es realitzaran cinc auditories internes del servei de
Prevenció per comprovar la gestió de diferents clients interns, per part dels tècnics de prevenció.

9.3.- Activitats no planificades
A continuació es relacionen una sèrie d’activitats que per les seves característiques no és possible
planificar segons un calendari previ, però que amb total seguretat requeriran una dedicació
important per part dels tècnics del servei de Prevenció i que, per tant, cal tenir en consideració a
l’hora de dimensionar les activitats que es realitzaran durant el present exercici.
9.3.1. Investigació d’accidents i incidents (P039)
En compliment de l’article 16 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i del procediment
intern P039, el Servei de Prevenció, juntament amb el responsable del departament al que pertany
el treballador accidentat, realitzarà la investigació de tots els accidents laborals en jornada, patits
per empleats de TB.
Com a resultat d’aquesta investigació, es determinaran les causes de l’accident, les mesures
preventives a aplicar per evitar la seva repetició i, si és necessari, revisar l’avaluació de riscos del
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lloc de treball de la persona accidentada. Les mesures preventives s’inclouran en el Pla d’activitats
preventives amb la concreció de la mesura, responsable, termini execució i pressupost estimat.

El Servei de Prevenció informarà mensualment al CSS dels danys als treballadors relacionats amb
els accidentes de treball o malalties professionals, així com dels resultats de les investigacions
d’accident.
El Servei de Prevenció notificarà als DP la data i procediment d’investigació de tots dels accidents
i, específicament per si volen participar, dins del seu crèdit horari, en el processos d’investigació
en els que els treballadors han patit lesions amb resultat de lesions greus o incidents
potencialment greus.

9.3.2. Reunions extraordinàries del Comitè de Seguretat i Salut
Entendrem per activitat extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut, aquelles reunions o visites
que no han estat previstes i programades al calendari anual d’activitats. Podem trobar dos tipus
d’activitats oficials no programades:
o

Derivades d’agressions greus al nostre personal dutes a terme per persones alienes a
l’empresa, segons procediment nou acordat en el si de la reunió ordinària del novembre’15
(acta 11/15).

o

Reunions o visites a centres de treball sol·licitades oficialment per Delegats de Prevenció,
amb l’objectiu d’observar o tractar aspectes concrets i puntuals.

o

Convocades per la Direcció de l’empresa per visitar centres, dependències o instal·lacions
que han patit canvis substancials, per tractar resolucions d’aspectes treballats al CSS amb
anterioritat o per anàlisi d’incidències.

9.3.3. Escrits Delegats de Prevenció
Quan els Delegats de Prevenció tenen constància de situacions relacionades amb la seguretat i
salut, que consideren mereixedores d’especial atenció, ja sigui per notificacions directes de
treballadors, derivat de visites a les diferents instal·lacions o per altres circumstàncies, redacten un
document descriptiu de la situació que és adreçat al Servei de Prevenció.
El Servei de Prevenció registrarà la seva entrada i farà la distribució entre els responsables dels
departaments afectats i els membres representants de la Direcció al Comitè de Seguretat i Salut.
Tots els escrits rebuts són tractats a les reunions ordinàries del Comitè o a les reunions
monogràfiques, per donar resposta a la situació plantejada.
9.3.4. Comunicats de risc percebut (P631)
El comunicat de risc és un formulari disponible a través de la Intranet corporativa per mitjà del qual
qualsevol treballador de TMB, té la possibilitat

de comunicar els factors de risc que detecti
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(condició insegura o perillosa) en el seu treball, amb la finalitat de mantenir una comunicació àgil i
facilitar la millora contínua de les condicions de treball i, en general, la qualitat dels processos.
Aquest comunicat és rebut pel Servei de Prevenció que serà el responsable de gestionar-lo. El
comunicat es farà arribar als responsables del departament afectat i al Comitè de Seguretat i Salut
per donar una resposta, que es farà arribar al treballador a través de la seva estructura de
comandament.
9.3.5. Sol·licituds de la direcció
A més de les activitats planificades, el Servei de Prevenció també dona resposta a les sol·licituds i
consultes que realitza l’estructura de la companyia. Per donar resposta a aquestes peticions,
sovint és necessari realitzar reunions informatives, visites conjuntes a llocs de treball, redactar
informes específics, etc.
9.3.6. Seguiment i control de les activitats d’empreses externes
Cada servei de l’empresa, en condiciones habituals, gestiona de forma autònoma la coordinació
d’activitats empresarials amb les empreses externes que contracta, però en determinades
circumstàncies particulars, és necessària la intervenció directa de tècnics del Servei de Prevenció
en visites a zones de treball, reunions de coordinació, etc.
9.3.7. Accions formatives
Les accions formatives en PRL no planificades, són aquelles que per les seves característiques no
ha estat possible incloure al calendari del pla de formació anual. Normalment, aquestes accions
formatives són les destinades a personal de nou ingrés, promocions internes o canvis de lloc de
treball o per incorporació de novetats als equips o procediments de treball.
9.3.8. Atenció a l’Autoritat Laboral
En col·laboració amb Relacions Laborals i les Unitats afectades, el servei de prevenció coordina
les activitats necessàries per donar resposta a les citacions de l’Autoritat Laboral, així com les
comunicacions que cal establir al respecte amb els delegats de Prevenció.

10. Participació dels treballadors
Seguint la voluntat de la direcció de l’empresa per garantir el consens amb els representats legals
dels treballadors en tots aquells aspectes relacionats amb la salut i seguretat en el treball, aquest
pla de prevenció ha estat presentat al Comitè de Seguretat i Salut de TB del dia 18/03/2016 per la
seva oportuna consulta i valoració.
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Es garantirà en tot moment que el Delegats de Prevenció i membres dels Comitès de Seguretat i
Salut disposin del contingut d’aquest document i de qualsevol actualització posterior que es
pogués realitzar.
Informació dels treballadors
La comunicació interna és essencial per a entendre i posar en pràctica la política de Prevenció.
Aspectes tals com el propòsit de la prevenció, el compromís de la Direcció, les normes i
procediments de seguretat, els riscos inherents als llocs de treball, sistemes relatius a les mesures
de prevenció i control de riscos adoptades i les actuacions necessàries en cas d’emergència;
constitueixen tots ells una informació imprescindible per a consolidar els èxits aconseguits en
matèria de Prevenció i avançar en aquesta línia de fomentar la cultura preventiva.
Un sistema d’informació comprensiu per part dels treballadors consta de mitjans de comunicació
formals i de suport, que han d’assegurar un adequat flux d’informació tant ascendent, com
descendent i horitzontal.
Els canals més utilitzats en la comunicació són:


Les reunions, de caràcter participatiu, on els comandaments transmeten i fan èmfasi en
els procediments i les instruccions de treball com a complement de l’activitat formativa en
prevenció de riscos, i on els treballadors tenen l’oportunitat per preguntar dubtes o fer
contribucions personals.



La publicació al Llibre de Procediments dels procediments de treball aprovats.



El comportament visible que promou una cultura positiva de prevenció, com poden ser les
visites periòdiques als centres de treball, per part dels membres del Comitè de Seguretat i
Salut i/o dels tècnics del Servei de Prevenció.



La comunicació audiovisual i escrita dirigida a objectius específics i generals, com poden
ser: els riscos inherents dels llocs de treball, les instruccions de seguretat, les mesures de
protecció i prevenció a seguir davant de qualsevol risc, etc.; tot tenint en compte a qui va
dirigit el missatge i el què volem comunicar, per mitjà dels següents elements:
o

Els avisos i pòsters que s’utilitzen per augmentar el coneixement dels treballadors
sobre els riscos particulars o sobre el resultat de nivells d’acompliment de la
normativa de Seguretat, així com les lesions derivades.

o

La Intranet del Servei de Prevenció i Salut

o

Articles a les revistes corporatives, etc.

o

Manuals de seguretat i salut

o

Fullets informatius monogràfics

o

Les cartes personalitzades per notificar a cada treballador la planificació de la
vigilància de la salut.

o

Canal TMB
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11. Annexes del Pla Director Prevenció 2016-20
11.1. Taules
Taula 11.1.1. Distribució de la plantilla de personal de TMB per centre de treball 2016

FMB
BOIXERES
CAN CUIÀS
CAN ZAM
DIAGONAL
EDIFICI ZONA FRANCA 2
ENTENCA
Fira
FUNICULAR
GORG
GUADALUPE
HORTA
HOSPITAL DE BELLVITGE
JOANIC
LINEA 1-EXPLOTACIO
LINEA 2-EXPLOTACIO
LINEA 3-EXPLOTACIO
LINEA 4-EXPLOTACIO
LINEA 5-EXPLOTACIO
MERCAT NOU
MIRAMAR
MIRAMAR (TB)
PARAL.LEL
PONENT
Prat Estació
RED DE METRO
ROQUETES
SAGRADA FAMILIA
SAGRERA
SANT GENIS
SANTA EULALIA
SUPLENTS I ALTRES LLOCS
TARRAGONA
TELEFERICO
TRAMVIA BLAU
TRIANGLE FERROVIARI
TRINITAT VELLA
UNIVERSIDAD
VILAPICINA
ZONA FRANCA1
TOTAL

242
30
81
6
178
5
87
7
41
19

TB

PSM

TMB S.L.

22

3
216
1

1

1.046
30
1
473
286
381
310
422
42
29
17
1
65
57
10
291
71
207
2
5
8
5
42
1
12
92

1
1
1

5
3
525

1

14
19
6
24
1.057
2
1
1.283

3.556

4.206

24

2

TOTAL TMB
264
30
81
9
394
6
87
7
41
19
1.046
30
1
474
286
382
310
423
42
29
5
20
525
1
65
57
10
305
71
225
2
11
32
5
1.099
3
13
92
1.283
7.788
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Taula 11.1.2. Codis de forma per catalogar els riscos als llocs de treball
RISCOS ALS LLOCS DE TREBALL. CODIS DE FORMA.
RISC DE SEGURETAT - RISC D’ACCIDENT

RISC HIGIÈNIC – RISC DE MALALTIA PROFESSIONAL

010 Caiguda de persones a diferent nivell

310 Exposició a contaminants químics

020 Caiguda de persones al mateix nivell

320 Exposició a contaminants biològics

030 Caiguda d’objectes per desplom

330 Soroll

040 Caiguda d’objectes per manipulació

340 Vibracions

050 Caiguda d’objectes despresos

350 Estrès tèrmic

060 Trepitjades sobre objectes

360 Radiacions ionitzants

070 Xocs contra objectes immòbils

370 Radiacions no ionitzants

080 Xocs o contactes amb elements mòbils

380 Il·luminació

090 Cops I talls amb objectes I eines

390 Altres exposicions

100 Projecció de fragments o partícules

RISC ERGONÒMIC – RISC DE FATIGA

110 Atrapaments per o entre objectes

410 Física. Posició

120 Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles

420 Física. Desplaçament

130 Sobreesforços

430 Física. Esforç

140 Exposició a temperatures ambientals extremes

440 Física. Manipulació de càrregues

150 Contactes tèrmics

450 Física. Moviments repetitius

160 Contactes elèctrics

460 Utilització PVD

170 Exposició a substàncies nocives o tòxiques

470 Discofort ambiental

180 Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives

480 Mental. Recepció de la informació

190 Exposició a radiacions

490 Mental. Tractament de la informació

200 Explosions

500 Mental. Resposta

210 Incendis

510 Fatiga crònica

220 Accidents causats per éssers vius

520 Altres riscos de fatiga

230 Atropellaments, cops o xocs amb o contra vehicles

RISC PSICOSOCIAL – INSATISFACCIÓ

240 Accidents de trànsit

610 Exigències psicològiques en el treball

250 Causes naturals

620 Baix control sobre el treball

260 Altres

630 Baix suport social i qualitat de lideratge
640 Baixes compensacions en el lloc de treball
650 Doble presència
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Taula 11.1.3. Protocols de vigilància de la salut individual: continguts i periodicitat:
Tipus d’examen mèdic

Protocol

Periodicitat

Protecció riscos físics:
P1. Soroll
P2a Genèric respiratori
P2b Asbestosis

Estat general, ORL, Audiometria
Estat general, Respiratori, Espirometria
Estat general, Respiratori, Espirometria, Radiologia

1 o 3 anys
1 o 3 anys
1 o 3 anys

Protecció de riscos químics
P3. Genèric químic

Estat general, Dermatològic, Respiratori, Neurològic

1 o 3 anys

Protecció de riscos biològics
P4. Genèric biològic

Estat general, revisió estat vacunal

1 o 3 anys

Estat general, muscul esquelètic

1 o 3 anys

Protecció de riscos derivats de
les exigències físiques,
psíquiques o sensorials
P5. Manipulació manual
càrregues. Càrrega postures
estàtiques. Moviments repetitius
P9. Càrrega mental
Protecció per tasques
específiques
P11. Bàsic de seguretat
P12. Seguretat crítica

P13. PV

1 0 3 anys
Estat general, salut mental

Estat general, cardiovascular, test visió, analítica1
Estat general, ocular, ORL, cardiovascular, endocrí,
salut mental, neurològic, múscul esquelètic,
audiometria, ECG, Test visió, analítica2
Estat general, ocular, test visió, múscul esquelètic

1 o 3 anys
1 o 3 anys

1 o 3 anys

Taula 11.1.4. Agents de risc per l’embaràs que podrien aplicar a TB segons la OIT i la Societat

Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO)

AGENTES DE RIESGO PARA EL EMBARAZO (OIT)
AGENTES
FÍSICOS

EFECTO

PERDONAL EXPUESTO

Turnos Rotatorios
Esfuerzos físicos

Alteración Menstrual

Varios sectores

Trabajo nocturno
BIOLÓGICOS

Virus de la
Hepatitis B

Cáncer Hígado
Hepatitis

Citomegalovirus

QUÍMICOS

Sanitario

Sanitario

Rubéola

Defectos al Nacer

Sanitario

Toxoplasmosis

Aborto
Defectos al Nacer
Desordenes Desarrollo

Sanitario

Herpes Virus

Sanitario

Monóxido de
Carbono

Personal
fumadores

oficinas

con
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Taula 11.1.5. Llocs de treball sense risc per l’embaràs i la lactància:
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11.2.

Figures

Figura 11.2.1. Certificat auditoria legal 2015
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Figura 11.2.2.:Declaració accident de treball en centre

DADES PERSONALS
NUMERO

COGNOMS I NOM

EDAT

TELÈFON

CENTRE DE TREBALL:

HORTA
PONENT
TRIANGLE
ZONA FRANCA 1

C.O.N.

ZONA FRANCA 2
SANTA EULALIA
SAGRERA
BOIXERES

HORARI DE TREBALL
De

a

LLOC DE TREBALL Conductor, Mecànic…..
DADES DE L'ACCIDENT
DATA DE L'ACCIDENT
Feia la seva feina habitual?
En el cas d'accident en el BUS

HORA DE L'ACCIDENT

Sí

No

,

h

HORA DE LA FEINA1ª a 8ª

Lloc de l'accident

Model BUS

Calca

Línia

Què va pasar? Intenti descriure amb el màxim detall la sequència dels fets en el moment de l'accident i la tasca que
estava realitzant, el lloc on va produir l'accident (ex. al seient del bus, al pati del CON, al carrer)

Quina part del cos es va lesionar? ex. colze dret, 3er dit de la mà esquerre, ull, esquena a nivell de la cintura,...

Com es va lesionar? ex. al pujar l'escala vaig trepitjar en fals i vaig caure sobre el peu dret, al frenar l'autobús per
evitar un xoc amb el vehicle contrari he notat una estravada al coll,…

Amb què es va lesionar? ex. amb una clau anglesa, amb el pasamà de l'escala, amb el seient de conducció, etc.

Duia els equips de protecció individuals posats, indiqui quins.

Per què creu que es va produir l'accident ? Causes: Ex. Pis relliscant ,intalacions o equips en mal estat,
personals (distracció) , etc.

Que creus que caldria fer evitar un accident similar?

* Dibuixi, si ho creu neccesari, el croquis de l'accident al anvers del full

Signatura:

...........................................................................................................
Data :
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Figura 11.2.3.: Document d’assistència i declaració d’accident de treball
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Figura 11.2.4; Comunicat d’Accident de treball amb baixa mèdica” (CONTA)
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Figura 11.2.5; Declaració d’Accident “in itínere”
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Figura 11.2.6; Document “Investigació especialitzada
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Figura 11.2.7; Model de comunicat tipus del treballadors (parte i formulari de risc)
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Figura 11.2.8. Model d’escrit dels delegats de prevenció

Figura 11.2.9.; Model de Convocatòria per Reunió del Comitè de Seguretat i Salut:
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Figura 11.2.10.; Model d’acta de Reunió del Comitè de Seguretat i Salut.

Figura 11.2.11.; Model d’acta de visita conjunta a centres de treball.
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Figura 11.2.12.; Model d’Informe de Visita conjunta redactat pel Servei de Prevenció

Figura 11.2.13.; Model registre de correspondència d’entrada i sortida al Servei de Prevenció
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Figura 11.2.14.:Model de carta del Servei de Prevenció

Transports de
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11.3. Documents
Document 11.3.1.- Pla Director PRL 2009-13 (esquema)
Document 11.3.2.- Acta constitució SPM
Document 11.3.3.- Calendari reunions ordinàries i visites conjuntes del CSS
Document 11.3.4.- Pla de Formació en PRL
Document 11.3.5.- Programació de la Vigilància de la Salut
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Document 11.3.1. Pla Director PRL 2009-13 (esquema)
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Document 11.3.2. Actualització Acta de constitució del Servei de prevenció
mancomunat.
Al final del document.
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Document 11.3.3. Calendari reunions ordinàries i visites conjuntes del CSS de TB
– 2016

Document 11.3.4. Pla de formació en PRL – 2016
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Document 11.3.5. Programació vigilància de la salut – 2016
Al final del document.
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En compliment de tots els preceptes previstos en el RD 39/1997
signen aquest document com actualització de
L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ
de les empreses següents:

TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.

i

TMB, S.L.

Sr. MANEL BARRIGA MUÑOZ
en qualitat de Director de RRHH Corporatius i apoderat de les quatre entitats

Barcelona, Març 2016
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1. OBJECTIU
L’objectiu d’aquest document és actualitzar la informació continguda a l’acta de
constitució del servei de prevenció del grup d’empreses TMB, a efectes d’adaptar la
mateixa als darrers canvis organitzatius interns i normatius que li són d’aplicació.
2. ANTECEDENTS
Les empreses F.C. Metropolità de Barcelona i S.A (FMB), Transports de Barcelona,
S.A (TB), Projectes i Serveis de Mobilitat, S.A. (PSM) i TMB S.L., formen part d’un
mateix grup empresarial i, en base al previst a l’article 21.1. del Reglament dels
Serveis de Prevenció, es van constituir com a servei de prevenció mancomunat.
En compliment dels requisits legals establerts, i tal i com estava previst en el document
“El sistema de Gestió de la Prevenció dels Riscos Laborals“, segons avís intern 67-95/
2001. El mes de Febrer del l’any 2007 s’actualitza aquell document a l’objecte de
reforçar la política, i els compromisos preventius. Així mateix, s’actualitza l’organització
del sistema de prevenció de les empreses F.C. Metropolità de Barcelona, S.A (annex
1) i Transports de Barcelona, S.A (annex 2), que posteriorment ha calgut anar
adequant als canvis organitzatius de les empreses (annex 3: avisos 57-72/11 i 2-1/12).
Al juliol del 2009 es designa el representant legal del personal de Projectes i Serveis
de Mobilitat, S.A., i, es va procedir a efectuar la consulta preceptiva per part de la
direcció, sobre el model organitzatiu del servei de prevenció. El febrer de l’any 2011
es publiquen els objectius i compromisos de la política de prevenció de riscos laborals
a Projectes i Serveis de Mobilitat, S.A. (PSM) (annex 4).
Posteriorment, per tal de complir el previst al RD del serveis de prevenció (RD 39/1997
i posteriors actualitzacions) i adequar els recursos al previst a l’ordre TIN 2504/2010 i
RD 843/2011 dels serveis de prevenció, el 29/07/11 es procedeix a actualitzar la
consulta als representants legals del treballadors (delegats de prevenció) de TB en el
marc del Comitè de seguretat i salut (annex 5) i als delegats de prevenció de l’empresa
FMB, també en el marc del comitè de seguretat i salut el 14/09/11 (annex 6) i el
07/09/11 al delegat de personal de PSM (annex 7).
Des de l’any 2013, es revisa i actualitza anualment aquesta acta de constitució,
incorporant els possibles canvis organitzatius o de persones i materials que es pugin
produir d’un exercici a l’altre.
Enguany, es fa la revisió periòdica, actualitzant els recursos i la informació derivada
dels canvis organitzatius (Avís 3-7/16, annex 8) al mateix temps que es formalitza la
incorporació de l’empresa TMB SL a la mancomunitat.
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3. IDENTIFICACIÓ DE LES EMPRESES
ADREÇA
RAÓ SOCIAL

NIF

CCC
(COMPTE DE
COTITZACIÓ
A L’INSS)

Localitat
Província
Codi postal
Telèfon
Fax

CNAE

Correu electrònic

Ferrocarril Metropolità de A-08.005.795
Barcelona, S.A. (FMB)

08/000498762 C/60, núm. 21-23, 4931

Transports de Barcelona, A-08.016.081
S.A. (TB)

08/001117845

Projectes i Serveis de A-63.645.220
Mobilitat, S.A. (PSM)

08/155777881 nomime@tmb.cat

TMB, S.L.

B-63.645.253

sector A, políg
Zona
Franca,
Barcelona (08040)
Telf: 932.987.000
Fax: 932.987.300

4931

Correu electrònic:

FMB i TMB:

08/195329633

TB:
nomitb@tmb.cat

4931

5229

PSM:
nomime@tmb.cat

Centres de treball i distribució dels treballadors:

Document d’actualització de l’acta de constitució del Servei de Prevenció Mancomunat
de les empreses: Transports de Barcelona, S.A., Ferrocarril Metropolità de Barcelona
S.A. Projectes i Serveis de Mobilitat S.A. i TMB, S.L.
4

FMB
BOIXERES
CAN CUIÀS
CAN ZAM
DIAGONAL
EDIFICI ZONA FRANCA 2
ENTENCA
Fira
FUNICULAR
GORG
GUADALUPE
HORTA
HOSPITAL DE BELLVITGE
JOANIC
LINEA 1-EXPLOTACIO
LINEA 2-EXPLOTACIO
LINEA 3-EXPLOTACIO
LINEA 4-EXPLOTACIO
LINEA 5-EXPLOTACIO
MERCAT NOU
MIRAMAR
MIRAMAR (TB)
PARAL.LEL
PONENT
Prat Estació
RED DE METRO
ROQUETES
SAGRADA FAMILIA
SAGRERA
SANT GENIS
SANTA EULALIA
SUPLENTS I ALTRES LLOCS
TARRAGONA
TELEFERICO
TRAMVIA BLAU
TRIANGLE FERROVIARI
TRINITAT VELLA
UNIVERSIDAD
VILAPICINA
ZONA FRANCA1
TOTAL

242
30
81
6
178
5
87
7
41
19

TB

PSM

TMB S.L.

22

3
216
1

1

1.046
30
1
473
286
381
310
422
42
29
17
1
65
57
10
291
71
207
2
5
8
5
42
1
12
92

1
1
1

5
3
525

1

14
19
6
24
1.057
2
1
1.283

3.556

4.206

24

2

TOTAL TMB
264
30
81
9
394
6
87
7
41
19
1.046
30
1
474
286
382
310
423
42
29
5
20
525
1
65
57
10
305
71
225
2
11
32
5
1.099
3
13
92
1.283
7.788

Centres de treball i assignació orientativa de treballadors a data 01/01/2016. Tots els
centres de treball de TMB es troben ubicats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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4. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ
El Servei de Prevenció (SP), d’acord amb l’article 21 del RD 39/97, tindrà la
consideració de propi per cadascuna de les empreses del grup.
El SP, no té entitat jurídica pròpia i es constitueix en base als requisits establerts en
l’art. 21 del R.D. 39/1997 i assumeix directament l’activitat per realitzar les disciplines
preventives següents:
•
•
•
•

Seguretat en el Treball,
Higiene Industrial,
Ergonomia i Psicosociologia,
Medicina del Treball

Compta amb els seus respectius directors tècnics, tècnics acreditats, metges i
infermers especialistes en medicina i infermeria del treball.

David Cavalle

Les dependències del servei de prevenció es troben ubicades als centres de treball
següents:
-

Santa Eulàlia (Avda. del metro s/n 08902 Hospitalet del Llobregat
Sagrera (C/ Hondures, 41-49 08027 Barcelona)
Horta ( Carretera d’ Horta a Cerdanyola, 31-43, 08035 Barcelona)
Zona Franca (Carrer 60, 21-23 sector A 08040 Barcelona)

Pel desenvolupament del programa específic de prevenció de lesions per accident de
treball relacionat amb el consum d’alcohol i altres substàncies psicoactives, el servei
de prevenció disposa d’un grup de cinc persones amb la categoria d’auxiliars de
prevenció.
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5. ACTIVITATS PREVENTIVES EFECTUADES
LES EMPRESES MANCOMUNADES

PEL SERVEI DE PREVENCIÓ A

Les activitats preventives que s’efectuen a cada empresa son totes les previstes a l’art.
31 de la Llei 31/1995 i que es poden resumir en les següents:
a) Assessorar a l’empresa, treballadors i representants dels treballadors, així com
als òrgans de participació en matèria de seguretat i salut en el treball.
b) Recolzar a l’empresa en funció dels riscos existents pel que fa referència a:
•
•
•
•
•
•

El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes de l’actuació
preventiva.
Avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut
dels treballadors d’acord als criteris de l’article 16 de la Llei 31/1995.
La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures
preventives adequades i la vigilància de la seva eficàcia.
Informació i formació dels treballadors.
Prestació dels primers auxilis i plans d’emergència.
La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos
derivats del treball.

c) Qualsevol altra funció que es determini en la legalitat vigent o en les normes
convencionals d’aplicació.
6. DOTACIÓ DE RECURSOS
El grau de participació i la dotació de recursos es del 50% per part de les dues
empreses principals del grup (FMB i TB)
•

PERSONES
-

Unitat de Seguretat, higiene i ergonomia

NOM I COGNOMS
Mario Eulogio Rubio Asensio

CÀRREC
Director tècnic

TIPUS DE
ESPECIALITAT SEGONS RSP
CONTRACTE I
(R.D. 39/1997)
EMPRESA
Seguretat en el treball

DNI: 46739377L

Monica Grau Casasnovas

Indefinit
TB

Tècnic Superior

DNI: 73198172M

Seguretat en el treball
Higiene Industrial

Indefinit
TB

Ergonomia i Psicosociologia
Josefa Plaza Sanz
DNI: 36975357M

Tècnic Superior

Seguretat en el treball
Higiene Industrial

Indefinit
TB
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Ergonomia i Psicosociologia
Pablo Cabana Morado

Tècnic Superior

DNI: 46742217F

Seguretat en el treball
Higiene Industrial

Indefinit
FMB

Ergonomia i Psicosociologia

Yolanda Arnáez Moreno

Tècnic Superior

DNI: 46571836X

Seguretat en el treball

Indefinit

Higiene Industrial

FMB

Ergonomia i Psicosociologia
Leticia Martínez García

Tècnic Intermig

Seguretat en el treball

DNI: 44185688C

Sergio Vives Herrando

FMB

Tècnic Intermig

Seguretat en el treball

DNI: 46232698F

José Garrido del Valle

Personal de
recolzament

Administratiu

Personal de
recolzament

Administratiu

Personal de suport

Suport Auxiliar de Prevenció

Personal de suport

Suport Auxiliar de Prevenció

DIN: 38108903L

Indefinit
FMB

Personal de suport

Suport Auxiliar de Prevenció

DNI: 35122400C

Eva Maria Sanchez Mateo

Indefinit
FMB

DNI: 38109387C

José Javier García Martín

Indefinit
FMB

DNI: 46017330B

Carlos Rodríguez Lopez

Jubilat parcial
FMB

DNI: 47800799Z

Germán Cervantes Cáceres

Indefinit
FMB

DNI: 38536076J

David Cavallé Guzman

Indefinit

Indefinit
FMB

Personal de suport

Suport Auxiliar de Prevenció

Indefinit
FMB
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Lidia Soler Crespo

Indefinit
Personal de suport

Suport Auxiliar de Prevenció

DNI: 43428549H

-

FMB

Unitat de Medicina del treball i psicosociologia

NOM I COGNOMS

Marta Espinós Arizti

CÀRREC

Directora tècnica

DNI: 36970810N
Pilar Morales Bauza

Medicina en el treball

TIPUS DE
CONTRACTE I
EMPRESA

Indefinit
FMB

Ergonomia i Psicosociologia
Metgessa especialista

DNI: 44711575N
Juana M. Pascual Femenias

ESPECIALITAT SEGONS
RSP (R.D. 39/1997)

Medicina en el treball

Indefinit
FMB

Ergonomia i Psicosociologia
Metgessa especialista

Medicina en el treball

Indefinit
TB

Metgessa especialista

Medicina en el treball

Indefinit
TB

DNI: 43007649H
Montserrat Valls Gasol
DNI: 78082810H

Montserrat Sisa Garcia

Seguretat en el treball
Higiene Industrial
Ergonomia i Psicosociologia
DUE especialista

Infermeria del treball

jubilada parcial
TB

DUE especialista

Infermeria del treball

Indefinit
TB

especialista
Responsable
d’infermeria del treball

Infermeria del treball

Indefinit
FMB

DUE especialista

Infermeria del treball

Indefinit
FMB

DUE especialista

Infermeria del treball

Indefinit
FMB

DNI: 37353266R
Mª Angeles Gil Garcia
DNI: 46215021V
Laura López López

Ergonomia i Psicosociologia

DNI: 46765887X
Nerea Ventura Zorrilla
DNI: 46771556K
Eva Castellanos Guerrero

DNI: 40997372X

Seguretat en el treball
Higiene Industrial
Ergonomia i Psicosociologia
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Brigida Panavera Palau

DUE especialista

Infermeria del treball

Indefinit
TB

Tècnic Superior

Infermeria del treball
Seguretat en el treball
Ergonomia i Psicosociologia

Indefinit
TB

Personal de
recolzament.

Administrativa

Indefinit
FMB

DNI: 78076337P
Angel Mencias Valero
DNI: 38541034A

Rosa Maria Bueno Boada
DNI: 37793554T

EQUIPS, INSTRUMENTS I MATERIALS :
Les dependències i instal·lacions del servei de prevenció es troben situades als
centres de treball següents:
- Centre de treball de Sagrera (Carrer Hondures, 41-49. 08027 BCN):
•
•

Medicina del treball
Ergonomia i psicosociologia

- Centre de treball de Sta. Eulàlia (Avda. del metro, s/n. 08902 L’Hospitalet de Ll.):
•
•

Medicina del treball (Planta Baixa edifici)
Seguretat, Higiene, Ergonomia i psicosociologia

- Centre de treball d’Horta (Ctra. Horta a Cerdanyola, 31-43. 08035 BCN)
•

Medicina del treball

- Centre de treball de Zona Franca (Carrer 60, 21-23, sector A, polg.ZF. 08040 BCN)
•

Medicina del treball (Planta Baixa edifici)

Els equipaments i instruments de mesura dels quals disposa el servei de prevenció
són els següents:
Medicina del treball:
Nº
equips

Descripció

Marca

Model

Cabines audiomètriques

4

SIBEL

S-40

Audiòmetres

5

Cabina d’aïllament sonor per
realitzar audiometries
Per mesurar el nivell de
capacitat auditiva

MAICO

MA-40

Camilles d’exploració

10

Contenidors de residus sanitaris

8

Tipus Equip

Per recollida sistemàtica de
residus biològics per
empresa (FCC)
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Espiròmetres homologats

4

Per mesurar volums i
capacitat pulmonar

DATOSPIR

120C

Equip control visió homologat

5

Per mesurar la capacitat
visual

ESSILOR

ERGOVISION
C-81002

Electrocardiògrafs 12 derivacions

6

Per registre de l’activitat
cardíaca

GEM MED

Gem-Heart
One

Llanterna o font de llum externa

10

Martell de reflexes

6

Per exploració reflexes,
sensibilitat i tacte

Tallímetres

5

Per mesurar talla

Bàscules

5

Per mesurar pes

Esfingomanòmetres

18

Per mesurar tensió arterial

OMROM

MA-40

Fonendoscopis

19

LITMANN

CLASSIC 2

RIESTER

CE-0124

4

Per auscultació càrdiopulmonar
Per mesurar TA a EEII i
EESS (comparatives)
Per exploració ocular

Oscil·lòmetre

1

Oftalmoscopi
Otoscopis

WELCH-ALLYN

Paret

6

Per exploració òtica

WELCH-ALLYN

Paret

Naringoscops

4

Per exploració foses nasals

WELCH-ALLYN

Portàtil

Diapasons

5

Per exploració sentit oïda i
equilibri
Oxigen, tub de Guedel,
ambú, laringoscopi,
medicació i material fungible
d’urgències i emergències

LAERDAL
PRIMEDIC AED

HEARTSTART
FR-2
AED TYPE M250

CRONOS

B 23

Maletins
equipats

d’equips

d’urgències

Negatoscopis

5

6

Nevera amb termòmetre
màximes i mínimes

de

Per visualització de plaques
radiogràfiques
Per conservació de mostres
de sang i orina i de vacunes

4

Desfibril·ladors semiautomàtics

16

Esterilitzador

1

Càmera de fotos

1

Dermatoscopi

2

Alcoholímetre

3

Per reanimació
cardiopulmonar front aturada
cardíaca
Per esterilització material de
cures

Seguretat, higiene i ergonomia:

Tipus d'equip

Nº
d'equips

Descripció

Marca

Model

Cronòmetre

1

Mesures de temps

Geonaute
Tecnology

L900

Cronòmetre

4

Mesures de temps

Oregon Scientific

SL110

Dinamòmetre

1

Mesures de pressió i tracció

Ametek

Chantillon
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•

Mesures de soroll

2

Dosímetre

Bruel&Kjaer

4443/4444

Calibrador equips
mesures soroll

1

Pistòfon

Bruel&Kjaer

4231

Mesures de temperatura

1

Termohigrometre

Kymo

HD 100

Anemòmetre +
Termohigròmetre

2

Mesurador temperaturahumitat-velocitat de l'aire

Testo

410-2

Luxòmetre

1

Mesurador d'il·luminació

Gossen

Mavolux

Luxòmetre

1

Mesurador d'il·luminació

Testo

545

Goniòmetre digital

1

Goniòmetre

Baseline Evolution

12-1027

Goniòmetre

1

Goniòmetre

Stanley

42-362

Sonòmetre

1

Sonòmetre integrador

Bruel&Kjaer

2260

Sonòmetre

1

Sonòmetre

Cesva

SC-3100

Alcoholímetre

5

Mesurador d'alcohol en aire

Dräger

ALCOTEST 6810

Detector de tensió

1

Detector de tensió (Catenària)

Fameca

TAGDC36

Amperímetre

1

Pinça amperimetria

Fluke

347

Impressora per
alcoholímetre

2

Flexòmetres

6

Càmera de fotos

3

Càmera de fotos

SONY

Càmera de fotos

1

Càmera de fotos

NIKON

Coolpix

SUBCONTRACTACIÓ PARCIAL D’ACTIVITATS

Segons el previst en el RD 39/97 i amb l’objectiu de disposar de l’assessorament
expert d’entitats especialitzades per activitats preventives específiques, en cada
situació concreta es realitzaran les contractacions de serveis de prevenció aliens
acreditats o empreses especialitzades, i/o el lloguer d’equips de mesurament
necessaris, per tal de cobrir les necessitats en aquest àmbit. Aquesta informació serà
prèviament notificada als delegats de prevenció en qualitat de representants legals
dels treballadors i al comitè de seguretat i salut. La informació estarà disponible i
actualitzada al SP.
Els Equips i instruments de mesura disponibles a través de convenis amb SPAs, són
els següents:
Estrès tèrmic
Camps electromagnètics
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Analitzador gasos
Càrrega electrostàtica
Bombes contaminants químics
Bombes alt cabal
Bombes baix cabal
Calibrador bombes
Mesurador qualitat aire
Mesurador vibracions
Calibrador vibracions
Equip mesura directa PQ’s
Freqüencímetre
Radiòmetre (rad. Òptiques)
Dinamòmetre

7. CERTIFICACIONS REGLAMENTÀRIES
Adjuntem certificacions obtingudes de l’auditoria del sistema de gestió de la prevenció
(annex 9).
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8. ANNEXES

Annex 1. Avís 23/07 de 14 de febrer sobre Sistema de gestió de la prevenció de
Riscos Laborals a FC. Metropolità de Barcelona, S.A.
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Annex 2: Avís 24/07 de 14 de febrer sobre Sistema de gestió de la prevenció de
Riscos Laborals a Transports de Barcelona, S.A.
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Annex 3: Avís 57-72/11 de 14 setembre i 2-1/12 de 23 de gener, sobre canvis
organitzatius.
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Annex 4. Avís 01/11 de 28 de febrer 2011, Sistema de gestió de la prevenció de
Riscos Laborals a Projectes i Serveis de Mobilitat, S.A.
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Annex 5 : CONSULTA ALS TREBALLADORS (DELEGATS DE PREVENCIÓ TB) al
CSS de TB del 26/8/2011
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Annex 6 : CONSULTA ALS TREBALLADORS (DELEGATS DE PREVENCIÓ M) al
CSS de METRO EL 14/09/2011.
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Annex 7 : CONSULTA AL REPRESENTAT LEGAL DELS TREBALLADORS DE
SPM EL 07/09/2011
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Annex 8: Avís 3-7/16 de 15 de gener de 2016, sobre canvis organitzatius.
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Annex 9: Certificacions reglamentàries.
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