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SINESTRALITAT LABORAL

Arran d’una lamentable acumulació d’accidents laborals
durant els darrers mesos, s’ha posat d’actualitat la qües-
tió de la seguretat i la salut laboral al nostre país. Aquest
és un tema que des del Col·legi sempre hem intentat
remarcar la seva importància en els diferents àmbits d’ac-
tuació on nosaltres, com a professionals, desenvolupem
la nostra tasca, ja sigui en fase de projecte o d’execució,
en el camp de l’obra civil o de l’edificació i en general en
el món de la construcció.

És per això que des del Col·legi volem aprofundir en
aquest camp, que cada dia ocupa a més companys, i
donar-los el suport necessari. Per això, des de fa un
temps, estem participant en la Comissió de Seguretat de
la Cambra de Contractistes de Catalunya, des d’on tèc-
nics de prevenció de diferents empreses, juristes i repre-
sentants dels Col·legis Professionals estan portant a ter-
me una sèrie de treballs encaminats a millorar la segu-
retat en les obres, tant a nivell de l’aplicació i definició de
les lleis existents, com a l’estudi de diferents mètodes
d’execució i de les diferents tasques a desenvolupar per
els professionals que intervenen en les diferents fases de
l’obra.

També estem col·laborant en la Comissió de Construcció
de la Cambra de Comerç de Barcelona, on la seguretat
forma part dels temes de debat i estudi.

Des del Col·legi creiem que és fonamental projectar pen-
sant amb la seguretat. Hem d’incorporar la prevenció en
la concepció de l’obra, amb la finalitat de disminuir els
riscs en el moment de la construcció i d’aquesta mane-
ra donar més qualitat als nostres projectes.

En fase d’execució, la prevenció consisteix en examinar
els perills de les obres i garantir la màxima seguretat
possible durant la realització dels treballs, aquí és on
nosaltres, com a Coordinadors de seguretat i salut, hem
d’actuar aportant la nostra professionalitat.

En definitiva, creiem que hem de fer tot el possible
per integrar definitivament la prevenció en la nostra
professió, per això aprofitant la proppassada celebra-
ció de Preventia 2003, properament farem lliurament
d’unes fitxes de seguretat que pretenen ser una eina
de reflexió i de conscienciació de que la seguretat és
cosa de tots.

CAIGUDES DE PERSONES ............................................................................. 43%
CAIGUDES D´OBJECTES ................................................................................ 12%
MANTENIMENT DE MATERIAL PESAT ........................................................... 11%
ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ EN OBRA ........................................................ 8%
EXCAVACIÓ DEL TERRENY ........................................................................... 5%
ELECTROCUCIÓ ............................................................................................. 4%
VARIS (Explosions, Intoxicacions, Caiguda de parets, Asfixia, ...) ............. 17%

ACCIDENTS MORTALS I LA SEVA DISTRIBUCIÓ


