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Introducció
Asepeyo, en el marc d'actuacions del Pla General d'Activitats del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat
Social, va iniciar la creació -al gener del 2017 i va finalitzar al juny 2018-, d’un gran espai destinat a la recerca
en prevenció de riscos laborals per al desenvolupament d'eines i continguts innovadors, per ajudar les empreses en la reducció de la sinistralitat laboral.

Aquestes instal·lacions, situades a Sant Cugat del Vallès, compten amb més de 1.200 m2, i s’hi poden trobar
espais orientats a la recerca amb determinats equips, al desenvolupament de continguts, o a l'anàlisi de
l'impacte que generen les últimes tecnologies en l'àmbit de la prevenció.
La seva principal funció és desenvolupar projectes innovadors per a la sensibilització en prevenció de riscos
laborals, amb un enfocament atractiu per als equips directius i prevencionistes de les empreses.
Amb aquesta finalitat, se segueixen 3 línies d'actuació:
• Innovar en la forma de fer atractiva la prevenció, a través de la gammificació, la digitalització i potenciant
els efectes de la sensibilització.
• Desenvolupar nous continguts, especialment enfocats a l'equip directiu de les empreses i al personal amb
responsabilitats en prevenció.
• Investigar les bones pràctiques enfront els riscos emergents.
Els continguts, materials i resultats generats en aquest centre de recerca són revertits a les empreses a
través de:
• La xarxa de consultors que la mútua disposa als seus centres assistencials, repartits per tot l’Estat, els
quals interactuen directament amb les empreses per oferir-los assessorament i assistència tècnica.
• El portal de prevenció d'Asepeyo (https://prevencion.asepeyo.es/), on es poden consultar tant els
continguts finalitzats com els projectes que es treballen.
• Les accions de sensibilització realitzades al nostre Centre d'Innovació i Investigació en Prevenció a
Sant Cugat del Vallès.
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Objectiu
Aquestes instal·lacions, concebudes com un lloc per al desenvolupament d'eines noves i continguts innovadors, es divideixen en les següents agrupacions tècniques:

R+D+i

Ergonomia

Seguretat viària

R+D+i

Higiene d'agents físics i químics

Abordatge de riscos
psicosocials

R+D+i

Incendis, explosions
i emergències

Sensibilització
d’alta immersió

Realitat virtual aplicada
i noves tecnologies

És on es desenvolupen els projectes sobre prevenció de riscos laborals, que posteriorment seran revertits a les
empreses a través dels diferents canals que disposa Asepeyo.
L'objectiu final és avançar en nous continguts, amb un enfocament innovador i atractiu per als empresaris,
equips directius i responsables de prevenció, que ajudin a generar una conscienciació i sensibilització preventiva, que és la base per a la reducció de la sinistralitat de les empreses.
A continuació, adjuntem un vídeo resum amb els aspectes més destacats del Centre d'Innovació i Investigació
en Prevenció de Riscos Laborals d'Asepeyo:

https://www.youtube.com/watch?v=xrlQOpMr7TI&feature=youtu.be
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R+D+i en Ergonomia
En l'espai de R+D+i en Ergonomia s'investiga sobre mètodes de simulació de llocs de treball, per a la seva
anàlisi ergonòmica, alhora que s'analitzen els diferents equips que s'estan perfilant en l'actualitat per a la
millora de les condicions ergonòmiques.

Simulació virtual de llocs de treball

En l'actualitat, es treballa amb l'eina Virtual Ergonomics, un innovador sistema de captura de moviments (MOCAP), d’anàlisi i avaluació de càrrega
biomecànica i simulació 3D dels llocs de treball.

- 05 -

Ergonomia

Amb l'ajuda d'aquest equip, s'estan realitzant actuacions en els següents àmbits:
• Estudis i projectes de R+D+i de llocs de treball i tasques amb alta incidència de trastorns musculoesquelètics (TME).
• Elaboració de material audiovisual per a la informació i sensibilització en bones pràctiques preventives.
• Anàlisi de requeriments biomecànics per a l'adaptació de llocs de treball i reincorporació laboral.

Recerca en l'aplicació d'exosquelets i les seves conseqüències
S'estan desenrotllant diversos projectes per estudiar l'aplicabilitat dels exosquelets i els efectes que tenen
sobre les persones.
Per fer aquests projectes comptem amb distints models d'exosquelets (exosquelets de descàrrega lumbar,
exosquelets per a espatlles i exosquelets per a cames) i equips de electromiografia.
Això ens permet investigar sobre com poden implementar-se aquests equips en els llocs de treball, així com
els efectes que tenen sobre les persones, i determinar-ne les millores de condicions ergonòmiques que poden
aportar.
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R+D+i en Higiene d'agents físics i químics
S'ha dissenyat un Laboratori-taller amb què podem recrear situacions reals de treball. Això ens permet canalitzar una multitud de proves amb equips i sistemes, com per exemple el sistema Pimex o la cambra acústica.

Dins d'aquest espai, els projectes desenvolupats s'orienten en dues vies:
• Projectes de recerca per al desenvolupament de noves eines, que permetin evidenciar l'impacte dels
contaminants físics i químics tot sincronitzant imatge i mesurament.
• Projectes de recerca en la millora de l'efectivitat dels equips, mitjançant l'estudi de l'adaptació, col·locació
i ús adequat dels EPI.
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Higiene d'agents físics i químics

Utilització del Sistema Pimex en la determinació de tasques crítiques
De vegades en els llocs de treball hi ha riscos ocults relacionats amb agents químics o físics que requereixen
una anàlisi detallada per poder detectar on es generen i actuar de manera efectiva.
Amb aquesta fi, a través del sistema PIMEX, s'analitzen les tasques i l'exposició en temps real, en què es
sincronitza l'enregistrament d'imatges amb l'obtenció de dades d'exposició. Així es pot observar, a cada
moment, quin nivell de contaminant (aerosols sòlids, vapors orgànics, diòxid de carboni, soroll, etc.) correspon a cada tasca o actuació, cosa que possibilita poder actuar sobre l'activitat crítica.

El sistema PIMEX s'aplica en les nostres instal·lacions per formar l'equip de consultors en prevenció, però
també per generar continguts que siguin d'utilitat per a les empreses.

D'igual manera, aquests equips s'utilitzen també en les instal·lacions d’algunes empreses, amb l'objectiu
d'elaborar continguts sobre bones pràctiques per a la reducció de sinistralitat i malalties derivades del treball.
Posteriorment, es difonen a tot el col·lectiu d'empreses del PGAP.
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Higiene d'agents físics i químics

Aplicació de la cambra acústica a la sensibilització en prevenció de riscos laborals
L'aplicació d'aquesta eina en entorns laborals ens permet investigar sobre les fonts d'emissió de soroll en
ambients industrials, fent-ne molt més efectiva la detecció. D'aquesta manera s'aconsegueix detectar els
focus d'emissió més elevada, permetent actuar sobre les fonts crítiques, i optimitzant l'efectivitat de les millores en la reducció dels nivells acústics que afecten als treballadors.
Combinant l'enregistrament d'imatge i la detecció de soroll, processant tots dues dades amb equips informàtics, podem obtenir el nivell de soroll en cada punt de la imatge, així com el valor mitjà de la sala.

La cambra acústica és un desenvolupament tecnològic recent que suposa una evolució molt significativa
respecte a l'habitual ús del sonòmetre en les activitats de valoració de soroll realitzades freqüentment en
l'àmbit de la prevenció. L'ésser humà, atès que disposa de dues oïdes, té certa capacitat per situar el lloc del
qual provenen els sons que percep.
Aquest equip disposa de forma matricial un conjunt de micròfons (128 unitats), connectats a un ordinador que
rep el conjunt de senyals, i permet situar en l'espai el punt exacte on s'està emetent el soroll.
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Higiene d'agents físics i químics

Recerca d'exposició a camps electromagnètics en l'àmbit sanitari
L'exposició a camps electromagnètics en l'àmbit laboral comporta certes implicacions que requereixen un
tractament especial.
Algunes consideracions a tenir en compte són:
• El nivell tècnic elevat que requereix qualsevol valoració.
• La susceptibilitat que pot tenir el treballador afectat.
• La forma d'aplicació de les mesures preventives.
L'àmbit sanitari es presenta com un clar candidat per realitzar un projecte de recerca en aquest àmbit, atès el
gran nombre d'equips amb emissió de camps electromagnètics que utilitza, i l'ampli col·lectiu de treballadors
als quals afecta.

Fotografia: els nostres professionals fent proves de mesurament dins un quiròfan

A més, l'elevat nivell d'innovació tecnològica que implica la medicina actual requereix un esforç d’investigació
i anàlisi important, per poder actualitzar les valoracions respecte aquest tipus d'exposicions.
Dins d'aquest projecte, s’executa un programa de visites a centres sanitaris, amb la finalitat de realitzar els
treballs d’investigació que permetin generar coneixements que posteriorment traslladarem a la resta de població afectada.
El coneixement adquirit a través d'aquest projecte de recerca es trasllada a les empreses a través del material
elaborat i els tallers de sensibilització, que donen resposta a la inquietud existent i a les necessitats d'aplicar
criteris preventius sòlids.
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Higiene d'agents físics i químics

Recerca sobre la millora de l'eficàcia dels EPI de protecció auditiva
Amb la utilització Earfit (eina que permet comprovar l'atenuació del soroll dels protectors acústics que s'estan
usant), es fan estudis que permeten evidenciar males practiques en l'ús dels equips de protecció auditiva.
Un ús incorrecte o desajust dels protectors auditius implica que el soroll penetri al canal auditiu i, per tant,
suposa que un treballador exposat al soroll no compti amb la protecció teòrica.
A través de la recerca realitzada es pot verificar en temps real els nivells de protecció efectiu de l'equip de
protecció, mostrant així l'atenuació real que es té, i es pot comprovar si l'ajust és l'adequat.

L'experiència de mesura es realitza en pocs segons, i permet mostrar com afecta l’ús correcte i l’ajust en la
protecció dels treballadors.
Amb totes les dades i el material obtingut es generen audiovisuals i documentació tècnica, que posteriorment
és utilitzada en les activitats de sensibilització a les empreses.
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Higiene d'agents físics i químics

Recerca amb EPIs de cancel·lació activa de soroll
La tecnologia de cancel·lació activa de soroll aplicada a la prevenció es basa en el caràcter de l'ona de so que
es transmet per l'aire de manera que, per efecte de superposició, s'aconsegueix anul·lar una ona determinada
de so generant-ne una que la compensa.
A través d'aquest projecte de recerca estudiem com millora la conscienciació i utilització de EPIs en treballadors sotmesos a nivells elevats de soroll, quan es garanteix una comunicació efectiva entre totes les persones
que hi ha en aquest lloc.

L'equip de protecció, gràcies a un sistema electrònic sofisticat, anul·la l'ona de soroll ambiental existent en el
lloc de treball, permetent que el soroll generat per la parla no es cancel·li.
D'aquesta manera, s'evita que aparegui la sensació d'aïllament a causa del protector acústic, que és un dels
problemes associats a l'ús de protecció acústica individual enfront el soroll.
Aquesta tecnologia canvia substancialment les condicions de treball en què és necessari l'ús d'equips de
protecció individual enfront el soroll, i permet un nivell de comunicació del treballador amb el seu entorn
necessari per al desenvolupament de moltes activitats.
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Higiene d'agents físics i químics

Recerca per a la millora de l'efectivitat de l'ús d'equips de protecció respiratòria
Els equips de protecció respiratòria estan dissenyats per protegir el treballador davant de l'exposició d'un
agent contaminant. Per determinar el seu factor de protecció, es realitzen assaigs en condicions de laboratori,
i en entorns controlats amb una selecció de persones (condicions que rares vegades es tornen a reproduir en
un entorn real de treball).
La recerca mitjançant els equips Portacount permet estudiar quantitativament l'eficàcia de l'ajust d'un equip
de protecció respiratòria. Amb un test de 30 minuts es pot concloure si aquest equip es pot ajustar en funció
de les característiques fisiològiques de la cara del treballador i de les del propi equip.

Per poder verificar l'ajust d'un equip a una persona s'han de tenir en compte l'ajust a la cara, barbeta, possibles deformacions, cicatrius, barba, etc., ja que un equip perfectament vàlid podria no ser útil per al tipus de
treball i per al personal que exerceix aquesta feina a l'empresa.
Aquest projecte de recerca permet desenvolupar material audiovisual i documentació, que posteriorment
s'utilitza per sensibilitzar els empresaris sobre la necessitat de realitzar aquest tipus de proves d'ajust, i per
donar recomanacions de bones pràctiques a les persones que usen aquests EPIs.
D'igual manera, permet també comprovar, en primera persona, com les nostres pròpies característiques
físiques poden condicionar l'elecció d'un determinat equip.
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Higiene d'agents físics i químics

Recerca amb cambra termogràfica sobre la funcionalitat de les màscares de protecció
La utilització de la cambra termogràfica sobre diversos tipus de màscares de protecció, ha permès captar
l'energia que emeten els objectes i les persones en l'aspecte infraroig, amb què s’evidencia la millor usabilitat
dels diferents models.
Això ha estat possible gràcies al fet que podem mesurar la temperatura de manera remota sense contacte,
mitjançant una imatge acolorida amb una paleta, en funció del nivell tèrmic de l’objecte.

Amb aquest treball de recerca estem generat un material audiovisual i una documentació tècnica que és de
gran ajuda durant la selecció dels equips, ja que permet millorar la seva adaptabilitat i, en conseqüència,
incrementar-ne la utilització efectiva.
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R+D+i en incendis, explosions i emergències
Cada any es cala foc en moltes indústries. És per això que es fa necessari que disposem un espai de recerca
que permeti millorar la sensibilització de les empreses sobre la prevenció i protecció d'incendis.

En aquest centre de recerca, disposem de diversos tubs de Hartmann, amb els quals experimentem amb els
elements que poden generar explosions. D’aquesta manera, comprovem si una substància té propietats
explosives o no.
Una vegada realitzades les proves, elaborem audiovisuals i documentació tècnica que ajuden a evidenciar la
perillositat de determinades substàncies en format de pols. A més, fem demostracions sobre com alguns tipus
de pols poden generar una explosió si es donen les condicions adequades.
D'altra banda, comptem amb una sala d'incendis on realitzem proves amb foc real. Això ens permet disposar
diverses configuracions per verificar, de manera segura, com actua el sistema de ruixadors quan s'origina un
foc i investiguem la seva efectivitat d'extinció en funció de la càrrega de foc.
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Incendis, explosions i emergències

En aquest mateix espai es duen a terme proves amb extintors portàtils, amb la finalitat de determinar les
diferents efectivitats en funció dels mitjans d’extinció utilitzats, bé sigui el sistema automàtic d'extinció o un
equip portàtil.
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Seguretat viària
Segons dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social un 11,4% (64.737) del total
d’accidents de treball corresponen a accidents laborals de trànsit, sent un 33,1% mortals.
En aquest entorn d'innovació s'està investigant sobre l'efectivitat que tenen les eines de simulació avançada,
en considerar-se un aspecte essencial per a l'èxit de la sensibilització preventiva. És així com es comprova
l'impacte real que tenen sobre la conscienciació en la conducció i l'elaboració de plans de mobilitat.

Els simuladors permeten establir els conceptes bàsics sobre seguretat viària i alhora experimentar-los, en
primera persona, aconseguint un impacte emocional sobre els qui l’utilitzen.
El desenvolupament que hem realitzat de les eines de Seguretat Viària s'ha orientat especialment a posar de
manifest la incidència dels accidents laborals de trànsit, en l'entorn organitzatiu, posant en relleu la importància que tenen els plans de mobilitat com a eina clau per a la gestió de la seguretat viària a l'empresa.
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Seguretat viària

El fet de disposar de simuladors de conducció d'alta immersió, ens permet reproduir, amb imitació, tant les
sensacions físiques (velocitat, acceleració, percepció de l'entorn) com el comportament de l'automòbil en el
procés de conducció. D'aquesta manera l'usuari aconsegueix experimentar en primera persona situacions
conflictives en què es pot trobar en el trànsit rodat, així com la relació causa-efecte que desencadena l'accident.
Els resultats d'aquesta recerca s'han aplicat a la campanya de sensibilització realitzada per la Mútua, aplicada
a les empreses a través de més de 730 tallers d’arreu d’Espanya.
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Abordatge de riscos psicosocials

Vídeo-campaña
en Youtube:

La recerca realitzada al voltant dels riscos psicosocials ens ha permès avançar en la manera de realitzar la
sensibilització preventiva, així com innovar en la forma d'abordar aquests riscos aportant un nou enfocament.
Aquesta nova manera de tractar els riscos psicosocials pretén focalitzar la problemàtica a través de la proposta de recursos, que serveixin per a un millor desenvolupament dels processos relacionals (comunicatius i
emocionals) a l'entorn laboral.
A partir d'aquestes línies d'actuació, hem elaborat material audiovisual i documentació tècnica, que posteriorment s'ha utilitzat en els tallers de sensibilització per a equips directius i prevencionistes, que s'han centrat
especialment en aquests processos relacionals.

Entrenament per a vèncer el estrès
A través d'un coach se’t presenten estratègies que t'ajudaran a
saber actuar davant situacions difícils del dia a dia, i com gestionar
l'estrès d’una manera satisfactòria.

Cas pràctic de factors psicosocials per a la gestió d'equips
de treball dins d'una organització
Aquesta acció proposa buscar la solució, a través de la presa de
decisions en diferents casos pràctics, a determinats problemes que
plantegen els factors psicosocials en les empreses.
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Abordatge de riscos psicosocials

L’objectiu central de la nostra recerca és sensibilitzar i conscienciar les empreses mutualistes sobre la importància de realitzar una adequada gestió dels riscos psicosocials per a la reducció de la sinistralitat i la millora
del benestar de l'organització.
La gestió de l'energia emocional al lloc de treball

Taller presencial

Acció e-learning

En qualsevol dels dos formats que t’oferim, de manera
directa i pràctica, aconseguiràs experiències que t’ajudaran a entendre la gestió de l'energia emocional. Abordar d'una manera eficaç les nostres emocions evita
riscos psicosocials i accidents laborals.

Saps què és l'energia emocional?
Quins tipus d'energia emocional hi ha?
Quin impacte té al lloc de treball?
Com es propaga l'energia emocional positiva i negativa?
Com podem contribuir positivament amb la nostra pròpia energia emocional?

Alcohol i drogues en l'àmbit laboral

Aquest tipus d'addiccions són un problema important en
la societat actual. L'Organització Internacional del Treball
(OIT) estima que entre un 15% i un 30% dels accidents
laborals estan relacionats amb la ingestió d'alcohol.

El alcohol y otras drogas
en el ámbito laboral

Aquesta publicació, fruit de la col·laboració amb el Grup ATRA, vol ser una
guia de les accions que cal prendre per detectar i prevenir el consum
d'aquestes substàncies en l'entorn laboral i per evitar-ne les conseqüències.

Sensibilització d'alta immersió
Dins d'aquest espai d'innovació s'ha dissenyat una sala específica on reproduïm entorns d'alta immersió, per
investigar i valorar els efectes de la sensibilització en els equips directius i prevencionistes.
Amb aquesta finalitat s'utilitza un equip de projecció 180º, conjuntament amb un sistema reactable, per a la
simulació de sorolls industrials i sistemes d'atenuació. Mitjançant aquest binomi aconseguim reproduir entorns
simulats i aprofundim en els efectes del soroll i les bones pràctiques preventives.
Amb l'ajuda d'aquests equips reproduïm un entorn immersiu associat al soroll que després reproduirem. Això
ens permet traslladar el grup de visitants a un entorn industrial, sense la necessitat d’haver-hi de ser físicament.

Mentre es passa la projecció de l'entorn es realitzen les diferents emissions del soroll, i s’apliquen possibles
absorbents acústics i equips de protecció auditiva.
El sistema reactable destaca per la seva alta gammificació i la facilitat d'interactuar a través de la seva interface, la qual cosa suscita interès en el missatge que es pretén transmetre.
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Sensibilització d’alta immersió

Sistema Reactable
És un sistema musical on cada element
(cubs) emet un so diferent segons la seva
posició en el tauler.

Atès que aquest equip ha estat concebut per al sector de l'oci, ha estat necessari adaptar-lo per a poder fer-ne
un ús en l'àmbit de la prevenció.
En aquest sentit, hem realitzat enregistraments de sorolls industrials, i hem afegit la possibilitat d'aplicar uns
filtres (protectors auditius, apantallaments, o fins posar-nos en la pell d'una persona amb hipoacúsia).
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Realitat virtual aplicada i noves tecnologies
Realitat virtual aplicada
Des d'Asepeyo estem desenvolupant un projecte de recerca per aplicar la tecnologia de realitat virtual a la
prevenció de riscos laborals.
En l'àmbit de la prevenció, poder-se avançar al risc és clau per evitar les conseqüències que genera sobre les
persones. Perquè això sigui possible, tothom qui integra l'empresa ha de percebre el risc com a propi. Cas al
contrari, no s’arriba a evitar que es materialitzi l’accident.
Una de les primeres barreres que apareix a les empreses és que els treballadors i comandaments no sempre
perceben els riscos com alguna cosa que pot succeir. A més, si mai han succeït accidents relacionats amb el
perill a controlar, la resistència al canvi augmenta, i amb ella, les dificultats per implantar certes mesures
preventives.
Encara que existeix una gran varietat d'eines destinades a vèncer la resistència al canvi i influir en la percepció que tenen les persones sobre els riscos laborals, no sempre s'aconsegueix l'impacte desitjat i que aquest
impacte perduri en el temps.

Per augmentar l'impacte generat i que aquest perduri en el temps, cal evitar que la persona sigui un mer
observador de la situació, utilitzant eines que li facin viure en primera persona el succés.
Les simulacions amb realitat virtual permeten reproduir situacions concretes dissenyades específicament per
a cada risc, situant la persona al centre de l'acció, i reduint així la distància entre l'observador i el fet observat.
D'aquesta manera, aconseguim que el propi usuari es posi a la pell d’un treballador, vivint una situació real de
treball i experimentant les conseqüències de no aplicar prou bé les mesures preventives.
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Realitat virtual aplicada i noves tecnologies

Incidència de les nanopartícules en la salut laboral
A pesar que l'ús de la nanotecnologia s'ha popularitzat en els últims anys, hi ha encara un gran desconeixement sobre com pot arribar a afectar al medi ambient i, fins i tot, a la nostra salut.

Quan es manipula la matèria a escala tan petita, presenta fenòmens i propietats totalment noves amb aplicacions en molts camps de la indústria, la medicina, etc. Però, actualment, existeix hi ha incertesa sobre els
seus possibles efectes adversos per a la salut dels treballadors.
En el nostre Centre d'Innovació i Investigació estem desenvolupant un projecte destinat a informar i sensibilitzar les empreses sobre els avanços en aquest camp, tant pel que fa als seus riscos com a les mesures
preventives disponibles.
Dins d'aquest projecte, es realitzen demostracions presencials, on es generen partícules en suspensió i es
realitzen mesuraments de les nanopartícules que contenen.
Paral·lelament, s'està elaborant una documentació tècnica, amb recomanacions per al control de l'exposició
mitjançant sistemes d'extracció localitzada, ventilació ambiental, bones pràctiques de treball i utilització de
EPIs (filtres P3 per a partícules).
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Realitat virtual aplicada i noves tecnologies

Utilització de drons en la prevenció de riscos laborals
La indústria 4.0 permet a les empreses utilitzar vehicles no tripulats en l'àmbit laboral, tant aeris com aquàtics
o terrestres.

Des del Centre d'Innovació i Investigació d'Asepeyo s'està realitzant un projecte de recerca en l'aplicació
d'aquests equips en matèria preventiva.
Es treballa en dues línies d'actuació:
• Utilització en el monitoratge de simulacres d'evacuació, localització i rescat de persones, inspecció d'instal·lacions, captació de dades en zones de risc per a les persones, etc.
• Integració en els processos de producció de les empreses (mapatge, vigilància de seguretat, revisió d'instal·lacions industrials, espais confinats, etc.).
D'altra banda, igualment dins del projecte de vehicles no tripulats, s'investiga sobre els riscos que poden introduir aquestes noves eines en entorn laborals; riscos que incidiran en els llocs de treball dels operadors del
vehicle i en els treballadors que desenvolupen la seva tasca habitual en presència de drons, o ROV´s.
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Realitat virtual aplicada i noves tecnologies

Altres projectes - Noves tecnologies
Dins d'aquest espai es realitzen proves pilot per a determinar com aplicar les noves tecnologies en la prevenció de riscos laborals.
Aquest tipus de recerca és d'especial rellevància, ja que permet aplicar tecnologies capdavanteres en la
prevenció de riscos laborals i observar com repercuteix en les persones i les empreses.
En l'actualitat seguim diverses línies de recerca, algunes de les quals han generat ja continguts que estem
aplicant satisfactòriament en la sensibilització preventiva.

Entre el més destacat trobem la
creació de models 3D per a ordinador, l'enregistrament d'entorns 3D
en 360º, o l'assistència remota
mitjançant Smart-glasses.
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Resultats
En aquest any i mig s'ha generat material i continguts amb més de 300 referències, entre les quals
s'inclouen vídeos, aplicacions de realitat virtual, app
per a dispositius mòbils, documents tècnics, material
per a tallers presencials, accions de sensibilització
e-learning, etc.
A més, s'han implementat eines com el sistema
Pimex o el Virtual Ergonomics i la cambra acústica
amb què es dóna un nou enfoc a la sensibilització en
prevenció de riscos laborals.
Asepeyo pretén que els continguts i el material
desenvolupat arribin al major nombre d'empreses i
treballadors, posant-lo a la seva disposició i a la dels
seus Serveis de Prevenció Propis o Serveis de
Prevenció Aliens.
Tot seguit detallem els resultats obtinguts després
de la creació del Centre d'Innovació i Investigació
d'Asepeyo, els quals els dividirem en 3 apartats,
segons el mitjà que es reverteixen en les empreses.

1. Accions de sensibilització en el propi Centre d'Innovació i Investigació
Respecte a les accions de sensibilització realitzades en el nostre Centre d'Innovació i Investigació hem registrat un total de 1.915 persones, entre empresaris, equips directius i responsables de prevenció, pertanyents a
325 empreses, la qual cosa representa un impacte real que s'estén a 253.000 treballadors.

1.915
persones

325

253 mil

empreses

impacte (en treballadors)
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Resultats
2. Activitats realitzades a través de la nostra xarxa de consultors
Tots els productes i continguts desenvolupats en el Centre d'Innovació i Investigació són revertits a les empreses a través de la nostra xarxa de consultors en prevenció.

A continuació es detallen les principals actuacions dutes a terme:
• Aplicació dels programes del Pla General d'Activitats Preventives, prop de 4.000 empreses, que representen un total de 500.000 treballadors.
• Organització de més de 600 accions divulgatives, jornades i tallers dirigits a les empreses associades,
prop de 6.000 assistents.
• Promoció de les bones pràctiques preventives i de la innovació en prevenció a través dels “Premis Asepeyo a les millors pràctiques preventives”.
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Resultats
3. Canals digitals
Arran de la creació d'aquest Centre d’Innovació i Investigació, a l'abril de 2017, s’ha actualitzat el Portal de
Prevenció d'Asepeyo, a fi de donar cabuda al material elaborat en aquest centre i servir d'eina on-line de
consulta per a les empreses.

Fins avui s'han publicat més de 300 documents i instruments, la qual cosa ha generat al seu torn un trànsit de
visites de 60.643 usuaris únics.

D'altra banda, també disposem del canal de YouTube oficial d'Asepeyo. A
través d'aquesta eina s'han publicat 44 vídeos, amb més de 40.000 visualitzacions.
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Conclusions
Aquest nou enfocament, més innovador i atractiu, ens permet millorar l'accés als equips directius i prevencionistes de les empreses, la qual cosa afavoreix que les actuacions realitzades per la mútua siguin més efectives i duradores.
També convé esmentar que el nou rumb que hem pres en l'elaboració de continguts i eines ha estat especialment positiu per a les activitats d'assessorament i assistència tècnica a les empreses, així com les activitats
de sensibilització preventiva.
Per últim i atès que els continguts elaborats s'han posat a disposició de no només les empreses, sinó també
de les seves SPP i SPA, s’ha vist incrementada la seva acceptació i utilització en les accions que aquests
realitzen. Creiem que això té una special rellevància, ja que els destinataris principals d'aquestes accions són,
com no podria ser d'una altra manera, els treballadors i les treballadores, millorant la seva seguretat i evitant
accidents laborals i malalties professionals.
Tota la informació relativa als continguts, eines i R+D+i realitzats es poden consultar a través del Portal de
Prevenció d'Asepeyo: https://prevencion.asepeyo.es/
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